
УКРАЇНА
ПРОТОКОЛ

VII СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від ЗО квітня 2021 року
13.00

Сесію відкрив Кузьмінов Микола Миколайович 
селищний голова.

Безлюдівський

На засіданні VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання із 26 
депутатів прибуло 22 депутати, 4 депутатів відсутні (Арестов К).О., Клименко 
С.Г., Підкопай А.Б., Антоненко 11.В.).

У відповідності до и. 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» VII сесія Безлюдівської селищної ради є 
повноважною.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
VII СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

VIII СКЛИКАННЯ

1. Про визнання Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 
води та централізованого водовідведеиня для всіх категорій споживачів в 
межах Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

2. Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради та передачі його до Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради

3. Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 
відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради.

4. Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» (20526000000) (код бюджету).

5. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 
бюджету за І квартал 2021 р. (20526000000) (код бюджету)

6. Про затвердження Порядку про відшкодування фактичних витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у 
Безлюдівській селищній раді та розміру фактичних ви грат на копіювання або 



друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої 
є Безлюдівська селищна рада.

7. Про затвердження Положення про оренду майна Безлюдівської селищної 
ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна.

8. Про передачу в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради майна комунальної власності територіальної громади, що є на 
балансі Безлюдівської селищної ради.

9. Про передачу в оперативне управління КИП Безлюдівської селищної ради 
«Центр первинної медичної допомоги № З Харківського району», майна 
комунальної власності територіальної громади, що єна балансі Безлюдівської 
селищної ради

10. Про надання дозволу на передачу в оренду частини комунального майна, 
що знаходиться в оперативному управлінні КНП Безлюдівської селищної ради 
«Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району»

II. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільговий проїзд 
один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або 
повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

12. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян залізничним Транспортом загального 
користування на приміських маршрутах на 2021 рік

13. Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних 
соціальних послуг, установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради.

14. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання.

15. Про Порядок підготовки проектів рішень в Безлюдівський селищній раді.
16. Про звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної ради 

України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через 
всеукраїнський референдум»

17. Про затвердження рішення виконавчого комітету № 96 від 11.03.2021 
«Про за твердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опиналися в складних 
жити вих обставинах та іншим категоріям громадян».

18. Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 
територіальної громади Безлюдівської селищної ради.

19. Про зміну табличок закладів освіти Безлюдівської селищної ради.
20. Про надання матеріальної допомоги
21 .1 Іро погодження підвищення ціни на газ.
22. Про затвердження рішень виконавчого комітету № 165, 166 від 15.04.2021 

«Про надання пільг по оплаті за харчування дітей в закладах дошкільної освіти 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та «Про надання пільг по платі за 
харчування дітей в закладах загально-середньої освіти Безлюдівської селищної 
радії на 202 І»



23. Про санітарний стан селища Васищеве та села Подольох
24. Про внесення змін до рішення V сесії Безлюдівської селищної ради VIII 

скликання «Про створення Служби у справах дітей зі статусом юридичної 
особи Безлюдівської селищної ради, затвердження штату, структури, 
Положення про Службу у справах дітей та вжиття заходів щодо її державної 
реєстрації»

25. Про преміювання селищного голови
26. Про внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів 

Безлюдівської селищної ради на 2021 рік
27 .1 Іро виділення в бюджеті коштів на реалізацію проекту «Let's do it!»

28. 1 Іро схвалення проекту «І ІЕЕР Клініка: доступність до якісних медичних 
послуг» для подання на обласний конкурс мініпроєктів «Ефективна медицина в 
громаді»
29. Про попередню оплату товарів, що закуповуються за бюджетні кошти.

ЗО. Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік».

31. Про затвердження детального плану території, обмеженої провулком 
Культури, територією об’єктів громадської та садибної житлової забудови по 
тупику Сонячному та провулку Культури і землями запасу комунальної 
власності в емт Хорошеве Харківського району Харківської області.

32. Про затвердження звіту про експертно грошову оцінку ГОВ «ІЗУМРУД 
С» земельної ділянки в емт Васищеве но вул. Орєшкова 24 Харківського району 
Харківської області

33. І Іро затвердження детального плану території, обмеженої вулицею 
Орєшкова, об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вулиці 
Орєшкова та по провулку Харківському в смі Васищеве Харківського району 
Харківської області

34. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Бондар Сніжані Іванівні в емт. Безлюдівка, провулок 
Чайковского, 12 Харківського району Харківської області.

35. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Передерію Сергію Володимировичу в емт. Безлюдівка по вулиці 
Федора Блудова, 26 Харківського району Харківської області.

36. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівницт ва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1029 га гр. Храмцовій Т амарі Миколаївні в емт. Безлюдівка но вулиці 
Левицького Романа, 258/143 Харківського району Харківської області

37. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Астаховій Олені Андріївні в емт. Безлюдівка по вулиці 
Чайковського/Полунична, 124/30 Харківського району Харківської області.

38. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 



0,1200 га гр. Макошенець Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні 
Сергіївні в емт. Безлюдівка, провулок Полуничний, 7 Харківського району 
Харківської області.

39. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Барбашовій Вірі Іванівні в смт. Безлюдівка, провулок Овочевий, 38 
Харківського району Харківської області

40. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1426 га гр. Коваленко Аллі Артемівні в смт. Безлюдівка, провулок Овочевий, 
9 Харківського району Харківської області

41. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,15 га гр. ІІІмідїу Віктору Микитовичу в 
смт. Безлюдівка, по вул. Перемоги, 21, Харківського району Харківської 
області

42. Про передачу у власність земельної ділянки для гаражного будівництва 
площею 0,0029 га гр. Городиській Ганні Михайлівні в смт. Безлюдівка, по 
вулиці Перемоги поблизу будинку № 85 гараж № 4 Харківського району 
Харківської області.

43. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,2004 га гр. ПІмідт Наталії Миколаївні в 
смт. Безлюдівка, но вул. Перемоги, біля будинку № 175В, Харківського району 
Харківської області

44. І Іро передачу у власність земельної ділянки для гаражного будівництва 
площею 0,0029 га гр. Городиському Віталію Григоровичу в смт. Безлюдівка, по 
вулиці Перемоги поблизу будинку № 85 гараж № 3 Харківського району 
X а р к і вс ь кої об л ас і і.

45. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0494 гр. Ківшу Олександру Юрійовичу в 
смт, Безлюдівка по вулиці Огородній біля будинку 47Б Харківського району 
Харківської області.

46. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні в смт. Безлюдівка, по провулку 
Овочевому, 34 Харківського району Харківської області.

47. Про надання дозволу гр. Владимирову Руслану Валерійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0030 в смт. Безлюдівка но 
вулиці І Іісчаній Харківського району Харківської області.

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва орієнтовною площею 0,10 га, гр. 
Шевченко Олені Василівні в смт. Безлюдівка, в районі ГНС Харківського 
району Харківської області.

49. Про надання дозволу гр. Черненко Вікторії Сергіївни та Зеленохат 
Максиму Івановичу на розробку технічної документації щодо встановлення 



(відновлення) ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування 
житлового будинку господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 
0,15 га, в сумісну спільну власність в емт. Безлюдівка по провулку 1-ю Травня 
ІЗ Харківського району Харківської області.

50. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0968 га гр. Харіну Михайлу Дмитровичу в 
емт, Васищеве, провулок Горького 1ІА Харківського району Харківської 
області.

51. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0831 га гр. 
Ігнатищеву Михайлу Миколайовичу в емт. Васищеве, вулиця Орєшкова 
провулок Ромашин 124/1 Харківського району Харківської області.

52. 1 Іро.передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1307 га гр. Щербань Петру Григоровичу в 
емт, Васищеве, по вулиці Пушкіна біля земельної ділянки 26А Харківського 
району Харківської області

53. 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Щербань Петру Григоровичу в емт. Васищеве, по вулиці Пушкіна 
26А, Харківського району Харківської області.

54. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1363 га гр. Безгіній Ірині Петрівні в емт. Васищеве, по вулиці Шевченка 82, 
Харківського району Харківської області

55. Про передачу у власність земельної ділянки для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0807 га гр. Двойнікову Олександру Яковичу в емт. Васищеве, по вулиці 
Орєшкова 40, Харківського району Харківської області

56. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Лучкіній Ользі Сергіївні в емт. Васищеве, по вулиці Пушкіна 29, 
Харківського району Харківської області

57. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1136 га гр. Попову Олегу Леонідовичу в сМт. Васищеве, но вулиці 
Орєшкова 106, Харківського району Харківської області

58. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1161 га гр. Подіваному Юрію Олександровичу в емт. Васипіеве, по вулиці 
Світлій 7, Харківського району Харківської області

59. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1485 га гр. Марченку Олексію Миколайовичу в емт. Васищеве, по вулиці 
Новонроектна 48, Харківського району Харківської області



60. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1271 га гр. Єлізеву Віталію Васильовичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Орешкова 36, Харківського району Харківської області

61. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0626 га гр. ІПевирьовій Людмилі Іванівні в смт. Васищеве, по вулиці 
Орешкова 38, Харківського району Харківської області

62. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Беху Андрію Сергійовичу в смт. Васищеве, по вулиці Городній 4 , 
Харківського району Харківської області

63. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0736 га гр. Кагихіну Вадиму Олексійовичу 
в смт, Васищеве, провулок І- го Травня Харківського району Харківської 
області.

64. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0713 га гр. Подіваному Олександру 
Івановичу в смт, Васищеве, провулок І- го Травня біля володіння № 8, 
Харківського району Харківської області.

65. Про надання дозволу гр. Літвінчік Костянтину Сергійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт.
Васищеве по вулиці І Іовопроектній 72 Харківського району Харківської 
області, орієнтовною площею 0,15 га.

66. Про надання дозволу гр. Літвінчік Олені Олександрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
садівництва в смт. Васищеве по вулиці І Іовопроектній 84 Харківського району
Харківської області, орієнтовною площею 0,12 га.

67. Про надання дозволу гр. 1 орбуновій Аліні Володимирівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Васищеве по вулиці Шевченка 21Д Харківського району Харківської області, 
орієнтовною площею 0,15 га.

68. І Іро надання дозволу гр. Боцюрі Володимиру Івановичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Васищеве по вулиці І Іовопроектній 69 Харківського району Харківської 
області, орієнтовною площею 0,15 га.

69. І Іро передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 576 площею 0,91 10 га сертифікат № ХР 0223745 гр. Момоту 
Василю Андрійовичу

70. Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 518 площею 0,8517 га сертифікат № ХР 0223301 гр. Войтенко 
Олександру Володимировичу



71. Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 514 площею 0,6533 га сертифікат № ХР 0223735 гр. Деньчику 
Володимиру Васильовичу

72. Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 693 площею 0,5462 га сертифікат № ХР 0223663 гр. Ьлудовій 
Олені Євгеніївні

73. Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 336 площею 1,0203 га рішення суду від 18.04.2020 року справа 
№ 635/88873/19 провадження № 2/635/205/2020 гр. Яценко Валентині Павлівні

74. Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 537 площею 0,9107 га сертифікат № ХР 022331 5 гр. Коломієць 
Володимиру Леонідовичу

75. Про надання дозволу гр. Дороховій Ірині Миколаївні та Сухіх Наталі 
Михайлівні на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в спільну часткову 
власність площею 0,15 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в емт Васищеве но вулиці Південна 
4 Харківського району Харківської області.

76. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Гладковій Валентині Григорівні в с. Мовчани, по вулиці 
Мовчанівській 22А, Харківського району Харківської області

77. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Забєліну Вячеславу Миколайовичу в с. Котляри, по вулиці Сонячній 
21, Харківського району Харківської області

78. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Гурнак Олені Григорівні та Сидоренко Галині Григорівні в с. 
Котляри, но вулиці Мовчанівська 6, Харківського району Харківської області

79. І Іро передачу у спільну часткову власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,25 га гр. Прудніковій Олені Леонідовні , Пруднікову Сергію 
Володимировичу, Пруднікову Дмитру Володимировичу та Яременко Яніні 
Володимирівні с. Котляри, по вулиці Мовчанівська 7, Харківського району 
Харківської області

80. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кучерук Юрію Михайловичу та Толмачовій Валентині 
Володимирівні в с. Котляри, по вулиці Садовій 0, Харківського району 
Харківської області

81. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1632 га гр. Шаніну Анатолію Михайловичу в с. Котляри, по вулиці Садовій 
17, Харківського району Харківської області



82. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Пивоваровій Юлії Леопідовні в с. Котляри, по вулиці Садовій 16, 
Харківського району Харківської області

83. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1995 га гр. Марадян Артуру Норайровичу в с. Котляри по вулиці Садовій 7 
Харківського району Харківської області

84. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2101 га гр. Момот Нелі Іванівні в с. Мовчани, по вулиці Мовчанівській 11, 
Харківського району Харківської області

85. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1963 га гр. Федорець Антоніни Сергіївни в с. Котляри, по провулку 
Ювілейному 5, Харківського району Харківської облас ті

86. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1162 га гр. Руденко Валентині Миколаївні в с. Мовчани по вул. 
Мовчанівській 27, Харківського району Харківської області

87. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Японській Лілії Миколаївні в с. Мовчани по вул. Мовчанівській З, 
Харківського району Харківської області

88. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Пчолкіну Сергії Васильовичу в с. Котляри по провул. Польовому 
16, Харківського району Харківської області

89. 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,075 га гр. Пашковій Юлії Миколаївні в с. Котляри по вул. Вишневій 6, 
Харківського району Харківської області

90. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1450 га гр. Ворошиловій Юлії Андріївні в с. Мовчани по вул. Центральній 
41, Харківського району Харківської області

91. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення садівництва 
площею 0,0398 га гр. Вінявській Юлії Іванівні в с. Котляри по вул. 
Аерофлотській 15В, Харківського району Харківській області

92. 1 Іро надання дозволу гр. Погорєльцеву Юрію Петровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га, для 
будівництва обслуговування житлового будинку господарський будівель та 
споруд та ведення особистого селянського господарства орієнтовно площею 
0,2845 га в с. Мовчани по вул. Мовчанівська 40 Харківського району 
Харківської області.



93. 1 Іро надання дозволу гр. Ковтун Сергію Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.1508 
га, для будівництва обслуговування житлового будинку господарський будівель 
та споруд в с. Котляри по вул. Б. Хмельницького 59 Харківського району 
Харківської області.

94. І Іро палання дозволу гр. Матюріну Валерію Валерійовичу па розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,3650 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Кирсанове 
біля земельної ділянки по вул.. Тепличній 17 Харківського району Харківської 
області.

95. Про надання дозволу гр. Викову Андрію Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,20 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Лизогубівка біля 
земельної ділянки по вул. Лісній 39 Харківського району Харківської області.

96. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Калітєєвській Оксані Олександрівні в с. Лизогубівка но вул. 
Шкільній 6, Харківського району Харківської області

97. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Реброву Петру Івановичу в с. Хмарівка по вул. Зарічній 5, 
Харківського району Харківської області

98. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Матюріну Валерію Валерійовичу в с. Кирсанове по вул. Тепличній 
17, Харківського району Харківської області

99. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Старову Кирилу Петровичу в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 
144 Харківського району Харківської області

100. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кулику Сергію Володимировичу в с. Лизогубівка по вул. Поштовій, 
24 Харківського району Харківської області

101. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кулик Тетяні Григорівні в с. Лизогубівка по вул. Поштовій, 22 
Харківського району Харківської області

102. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1984 га гр. Ткаченку Дмитру Миколайовичу в с. Лизогубівка но вул. 
Поштовій, 55 Харківського району Харківської облас ті

103. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 



0,2445 га гр. Мозговому Сергію Сергійовичу в с. Лизогубівка по вул. 
Поштовій, 35 Харківського району Харківської області

104. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Сергію Миколайовичу в с. Лизогубівка по вул. Лісній, 26 
Харківського району Харківської області

105. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Корінчак Олені Іванівні в с. Лизогубівка по вул. Луговій, З 
Харківського району Харківської області

106. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2035 га гр. Шираю Михалу Макаровичу в с. Лизогубівка по вул. Польовій, 
10 Харківського району Харківської області

107. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Токуленко Вікторії Олександрівні в с. Лизогубівка по вул. Лісній, 
44 Харківського району Харківської області

108. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,20 га гр. Прядка Наталі Володимирівні в с. Лизогубівка по вул. Миру, 23 
Харківського району Харківської області

109. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Виковій Тетяні Василівні в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 78А 
Харківського району Харківської облає ті

110. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Зеєвій Тетяні Стефанівні в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 52 
Харківського району Харківської області

111. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудовій Марії Опанасівні в с. Шубіне по вул. Шубінській, 27 
Харківського району Харківської області

112. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Сад Івану Володимировичу в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 
67 Харківського району Харківської області

113. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудовій Зої Григорівні в с. Кирсанове по вул. Тепличній, 43 
Харківського району Харківської облає ті

114. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 



0,25 га гр. Пономаренку Івану Михайловичу в с. Лизогубівка по вул. Озерній, 
І0А Харківського району Харківської області

115. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1825 га гр. Харіну Василю Федоровичу в с. Лизогубівка по вул. Нош говій, 5 
Харківського району Харківської області

116. Про передачу у власність земельної діліянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Белевцову Василю Сергійовичу р с. Лизогубівка по вул. 
Центральній, 33 Харківського району Харківської області

117. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Дьякову Андрію Михайловичу в с. Темнівка по вул. Харківській, 
16 Харківського району Харківської області.

118. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2018 га гр. Старовій Ліні Михайлівни в с. Лизогубівка по вул. Нова, 6 
Харківського району Харківської області

119. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1785 га гр. Белевцовій Олені Іванівні в с. Лизогубівка по вул. Поштовій, 17 
Харківського району Харківської облас ті

120. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні в с. Кирсанове по вул. Тепличній 44, 
Харківського району Харківської області

121. Про передачу у власність Блудову Віталію Олексанровичу, земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 1,0000 га, 
гр. в с. Кирсанове Харківського району Харківської області

122. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,20 га гр. Блудову Дмитру Олександровичу в с. Кирсанове по вул. Тепличні , 
41А Харківського району Харківської області

123. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Ві талію Олександровичу в с. Кирсанове но вул. Тепличній, 
431' Харківського району Харківської області

124. Про передачу у власність гр. Кумейко Ганні Григорівні, земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,3939 га, 
гр. в с. Кирсанове по вул. Тепличній Харківського району Харківської області

125. І Іро передачу у власність гр. Харіну Ігору Євгеновичу, земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,25 га, гр. в с. 
Лизогубівка по вул. Новій 42 Харківського району Харківської області

126. Про передачу у власність гр. Чивичилову Володимиру Володимировичу, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 



0,25 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Новій 44 Харківського району 
Харківської області

127. Про передачу у власність гр. Мєдєнцевій Катерині Володимирівні, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0,35 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Новій 50 Харківського району Харківської 
області

128. Про передачу у власність гр. Калітєєвському Ярославу Володимировичу, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господаре і ва площею 
0,15 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Шкільній біля володіння № 2 Харківського 
району Харківської області

129. Про передачу у власність гр. Ковальову Володимиру Володимировичу, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0870 га, в с. Лизогубівка по вул. Лікарській Харківського району Харківської 
області

130. Про передачу у власність гр. Белевцову Василю Сергійовичу, земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 0,17 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Центральній 33 Харківського 
району Харківської області

131. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Гричановській Тетяні Володимирівні в емт Хорошеве по провулку 
Вишневому, 3 Харківського району Харківської області

132. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1073 га гр. Нечипоренко Марії Микитівні в емт Хорошеве по вул. Кар’єрній 
19 Харківського району Харківської області

133. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Петленко Людмилі Дмитрівні в емт Хорошеве по вул. Мира 45 
Харківського району Харківської області

134. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Водолазі Вірі Олексіївні в емт Хорошеве по вул. 8-го Березня 16 
Харківського району Харківської області

135. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Товстоуховій Яні Олександрівні в емт Хорошеве по вул. Дачній 
I 1А Харківського району Харківської області

136. Про передачу у власність гр. Малюкіній Наталії Миколаївні, земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,0780 га, 
в емт Хорошеве по провул. Залізничному 10А Харківського району 
Харківської області

137. Про надання дозволу гр. Водолазі Вірі Олексіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 



селянського господарства орієнтовною площею 0,21 га в смт. Хорошеве по 
вулиці 8-го Березня 16 Харківського району Харківської області.

138. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Поляковій 1 Іаталії Іллівні в смт Безлюдівка по вул. Степовій 29 
Харківського району Харківської області

139. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.15 га гр. Приз-Колісник Лілії Сергіївни в смт Безлюдівка но вул. Огородня 
біля будинку № 27 Харківського району Харківської області

140. Про надання дозволу гр. Кириленко Андрію Анатолійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.10 га в смт 
Безлюдівка по вулиці Молодіжній біля будинку 86 Харківського району 
Харківської області.

141. 1 Іро надання дозволу гр. Сколоті 1 Іині Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 0,12 га в смт Безлюдівка по 
провулку Журавлиному біля земельної ділянки № 7 Харківського району 
Харківської області.

142. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.15 га гр. Григоровій Галині Павлівні в смт Безлюдівка по провул. 
Ветеринарному № 7А Харківського району Харківської облає ті

143. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу, площею 0,0046 га гр. Кас'янову Олександру 
Вікторовичу в село Котляри по вул. Миру Харківського району Харківської 
області

144. Про надання дозволу гр. Блакиїному Максиму Костянтиновичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,15 га, для будівництва обслуговування житлового 
будинку господарський будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги 
№ 1-3 Харківського району Харківської області.

145. Про надання дозволу гр. Пшеничних Арсенію Юрійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,15 га, для будівництва обслуговування житлового будинку гоєно царський 
будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги біля будинку №1-з 
Харківського району Харківської області.

146. Про надання дозволу гр. Зезюкову Юрію Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.15 га, 
для будівництва обслуговування житлового будинку господарський будівель та 
споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги біля будинку № 1-ж Харківського 
району Харківської області.

147. Про надання дозволу гр. Пшеничних Данилу Юрійовичу па розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 



0,15 га, для будівництва обслуговування житлового будинку господарський 
будівель та споруд в емт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля будинку № 1-Ж) 
Харківського району Харківської області.

148. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1736 га гр. Карунець Григорію Павловичу в селі Котляри вул. Степовій 7 
Харківського району Харківської області

149. Про передачу у власність гр. Котляр Михайлу Івановичу, земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га, в 
селі Котляри по вул. Тихій 47 Харківського району Харківської області

150. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Белєвцеву Миколі Миколайовичу в селі Лизогубівка вул. Шкільна 
53 Харківського району Харківської області

151. Про передачу у власність гр. Веденьєвій Вірі Ігорівні, земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,19 
га, в селі Кирсанове по вул. Тепличній, 44 Харківського району Харківської 
області

152. Про надання дозволу гр. Пономаренко Тетяні Петрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,25 га, для будівництва обслуговування житлового будинку господарський 
будівель та споруд в с. Лизогубівка по вул. Озерній 16А Харківського району 
Харківської області.

153. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Біловодському Леоніду Володимировичу, Біловодській Інні 
Володимирівні та Біловодському Олексію Леонідовича в емт Безлюдівка вул. 
Молодіжна 19 Харківського району Харківської області

154. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Лебедеву Миколі Івановичу в селі Подольох провул. Боровий 18 
Харківського району Харківської області

155. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1240 га гр. Назаровій Вірі Василівні в емт Хорошеве провул. 1-го Травня З 
Харківського району Харківської області

156. Про внесення змін до рішення 11 сесії VIH скликання від 22.12.2020 року, 
про надання дозволу Юдіну Богдану Валерійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною площею 0,10 га в емт Безлюдівка по вул. Вишневій № SO- 
51 Харківськоо району Харківської області

157. Про надання дозволу гр. Старову Артему Михайловичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,25 га, для будівництва обслуговування житловою будинку господарський



будівель та споруд в с. Лизогубівка по вул. Луговій 39 Харківського району 
Харківської області.

158. Про надання дозволу гр. Волк Світлані Олександрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,10 га, для ведення садівництва в емт Васищеве по вул. Шевченка (біля 
домоволодіння № 94) Харківського району Харківської області.

159. Про надання дозволу гр. Коц Тетяні Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 га в емт Безлюдівка біля 
ГРП Харківського району Харківської області.

160. Про надання дозволу гр. Яковенку Олександру Борисовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

161. Про надання дозволу гр. Вороніну Олександру Володимировичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

162. Про надання дозволу гр. Підкопай Дар’ї Сергіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами населеного 
пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області.

163. Про надання дозволу гр. Підкопай Миколі Федоровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

164. Про надання дозволу гр. Арінохіну Леоніду Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

165. Про надання дозволу гр. Чурилову Сергію Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

166. Про надання дозволу гр. Будник Людмилі Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,5 га на землях в 
межах села Лизогубівка на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.



167. Про надання дозволу гр. Нечволод Анастасії Вадимівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 га на території за 
межами смт Васищеве на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

168. Про надання дозволу гр. Підкопай Аллі Борисівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 2 га в межах населеного 
пункту смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.

169. Про передачу у власність гр. Автайкіну Миколі Васильовичу земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1311 площею
0,2267 га
170. Про передачу у власність гр. Селевко Сергію Вікторовичу земельної 

частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
864 площею 0,2107 га

171. Про передачу у власність гр. Сташевській Наталії Іванівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
518 площею 0,2151 га

172. Про передачу у власність гр. Трофименко Ніні Миколаївні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1297 площею 0,2267 га

173. Про передачу у власність гр. Селевко Михайлу Вікторовичу земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
863 площею 0,2108 га

174. Про передачу у власність гр. Селевко Валентині Максимівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
861 площею 0,2108 га

175. Про передачу у власність гр. Пасічник Раїсі Іванівні земельної частки 
(паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 1216 
площею 0,2267 га

176. Про передачу у власність гр. Парненко Олександрі Семенівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1544 площею 0,2267 га

177. Про передачу у власність гр. Куценко Олені Григорівні земельної частки 
(паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 477 
площею 0,2225 га

178. Про передачу у власність гр. Калиніній Катерині Іванівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1610 площею 0,2267 га

179. Про надання дозволу гр. Баятюк Яні Василівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та складання документів що посвідчують право 
власності на земельну частку (пай) на угіддя площею 0,30 га умовних 



кадастрових гектарів із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Згідно 
сертифікату серії ХР № 0260652

180. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Дудочкіну 
Роману Сергійовичу.

181. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Ващенку 
Володимиру Іллічу.

182. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Шепида 
Світлані Іванівнію.

183. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров.і Овочевому гр. Тимохіну 
Сергію Вікторовичу.

184. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Міщук Івану 
Васильовичу.

185. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Мельнику 
Василю Івановичу.

186. Про внесення змін до рішень XLV1I сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Менжук 
Наталії Федорівні.

187. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Тимчук Юрію 
Вікторовичу.

188. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва



індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров.
Віталію Борисовичу.

189. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII 

Овочевому гр. Кривонос 

скликання Безлюдівської
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. 
Розимборському Леоніду Петровичу.

190. Про внесення змін до рішень XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних дідянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Крикун 
Миколі Івановичу.

191. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому Беркару Ігору
Олеговичу.

192. Про внесення змін до рішень XI.VIІ сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Беркуру 
Руслану Петровичу.

193. Про внесення змін до рішень XLV11 сесії Vl| скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Зюлковській 
Марії Іванівні.

194. Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання Безлюдівської 
селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щоо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Скрипка 
Галині Миколаївні.

195. Про припинення права користування земельної ділянкою та скасування 
права постійного користування землею ГОВ ФОБ на земельну ділянку площею 
0,31 га в емт Васищеве по в’їзду Орєшкова 9

196. Про надання земельної ділянки під забудову Бліудову Юрію Михайловичу 
в емт Васищеве в емт Безлюдівка.

197. Про внесення змін до пункту 2 рішення XVII сесії VI скликання 
Васищевської селищної ради про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою ТОВ «ІЗУМРУД-С» та викласти його в наступній 
редакції з метою впорядкування адреси земельної ділянки № 15 по вул. 
Орєшкова присвоїти нову адресу емт Васищеве вул. Орєшкова 24 будівлям 
розташованім на зазначеній земельній ділянці присвоїти поштову адресу 62495 
Харківська область Харківський район емт Васищеве вул. Орєшкова 24.



198. Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності ФОП Ауловій Н.М. за адресою 
смт Безлюдівка, вул.Змїївська (біля буд.№65)

199. Про надання в аренду земельної ділянки гр. Алексенко В.В. для 
обслуговування нежитлової будівлі комплексу молфчно-товарної ферми в стм 
Безлюдівка по вул. Юності .

200. Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності ФОП Ручину Віталію 
Володимировичу за адресою смт Васищеве, вулиця Вишнева (біля буд. № 5)

201. Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності ФОП Калужиновій Марії 
Василівні за адресою с. Темнівка, вулиця Зміївська 1-А

202 Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності ФОП Калужиновій Марії 
Василівні за адресою с. Лизогубівка, вулиця Центральна, 137-А

203 Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
товарногосільськогосподарського виробництва гр. Омельченко М.1. на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

204 Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9009 га гр. Ткаченко Миколі Павловичу в с. Котляри по провулку Річний, 5 
Харківського району Харківської області

205 Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Поповій Ніні Федорівні в с. Котляри по вулиці Кленовій, 13 
Харківського району Харківської області

206. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Сільченко Лідії Григорівні в смт Хорофеве по вулиці Вишнева, 40 
Харківського району Харківської області
207. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Яковенко Юрію Володимировичу в смт Хорошеве по вулиці 
Зоряна, 26 Харківського району Харківської області
208. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Виковій Тетяні Василівні в с. Лизогубівка по вулиці Центральна, 
78 А Харківського району Харківської області
209. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Шемелевій Наталі Миколаївні в с. Лизогубівка по вулиці Садова, 
4 Харківського району Харківської області
210. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,2500 га гр. Вовчок Олександру Васильовичу в с. Лизогубівка по вулиці 
Рубіжна, 7 Харківського району Харківської області
211. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,2618 га гр. Блудовій Зої Григорівні в 
с. Кирсанове по вулиці Теплична Харківського району Харківської області
212. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3000 га гр. Полковій Анастасії 
Олександрівні в с. Кирсанове по вулиці Теплична, 65-А Харківського району 
Харківської області
213. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1048 га гр. Старусеву Віталію Сергійовичу в емт Безлюдівка по вулиці 
Огородня, 66 Харківського району Харківської області
214. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
іобслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Коцу Івану Володимировичу в емт Безлюдівка по провулку 
Селянському,1 б Харківського району Харківської області
215. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Бикову Андрію Володимировичу в с. Лизогубівка по вулиці Лісна, 
39 Харківського району Харківської області
216. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Ющенко 
Наталії Геннадіївни розташованої за адресою емт Безлюдівка по вул. Зміївська, 
61-Е.
217. Про надання ГОВ «Траунд-Енерджи» земельної ділянки в користування на 
умовах оренди розташованої в емт Васищеве по в,їзду Орєшкова, 9.
218. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 2 га гр. Золотько Д.О. для ведення 
особистого селянського господарства.
219. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 2 га гр. Золотько О.М. для ведення 
особистого селянського господарства
220. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,30 га І для ведення особистого 
селянського господарства гр. Штремпел Х.О. в с. Подольох по 
пров. Боровий(біля земельної ділянки № 9).
221. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки та передачі її у 
власність гр. Піхнівській Юлії Вікторівні та Благій Тетяні Вікторівні .
222. При виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки гр. Золотько Т.В.
223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності Безлюдівської селищної ради за 
адресою вул. Орєшкова, 24-Г, емт Васищеве ФОП Халіну Олександр 
Миколайович
224. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Анненковій Тетяні 
Олександрівні та Харіній Ганні Михайлівні для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15 га 
по вул. Орєшкова, 218 в емт Васищеве.
225. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Ємельяновій Лідії 
Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Трудова, 18 в емт Васищеве .
226. Про передачу у власність земельної ділянки гр. Котенко Галині Миколаївні 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,12 га по вул. Новопроектна, 50 в с\|т Васищеве.
227. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки за адресою емт Васищеве, вул. Орєшкова, З-A, Харківського району 
Харківської області Шептурі Віктору Миколайовичу.
228. Про розгляд заяви гр. Авдеева Сергія Павловича та гр. Калита Дмитра 
Олександровича про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 
0, 7982 га з ведення особистого селянського господарства та для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
1А.

в с. Котляри по вул. Миру,

229. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування та експлуатації основних, підсобних! і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
площею 0,74 га гр. Пензєву Вадиму Миколайовичу в емт Безлюдівка по вул. 
Харківська, 5-А Харківського району Харківської області.
230. Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,15 га 
гр. Горбунову Сергію Івановичу по вул. Лісна 18, с.Подольох.
231. Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,10 га гр. Горбунову 
Івану Миколайовичу по вул..І Іижня 6 снг.Васищеве.
232. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної делянки 
гр. Целогородцеву Валерію Івановичу .

РІЗНЕ

233. Про переведення садового будинку в житловий будинок в Садовому 
Товаристві «Верстатобудівник» гр. Харламову П.М.
234. Про надання дозволу ТОВ Гранденерджи» на розробку проекту 
відведення земельної ділянки в емт Васищеве в’їзд Орєшкова, буд. 9 для 
обслуговування автозаправної станції, площею 0,31 гЩ
235. Про звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної ради 
України щодо прийняття в другому читанні і в цілому законопроекту № 2194 та 
2195.
236. Про затвердження Правил благоустрою території Безлюдівської селищної 
ради.



СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного VII сесії Безлюдівської 
селищної ради.

Інформує: Кузьм і нов М.М. - Безлюдівський селищний голова.

ВИРІШИЛИ: Голосувати за Порядок денний в цілому Рішення прийнято, 
голосували, «за» -22 депутатів, «проти» - немає, «утримались» - немає (рішення 
додається).

СЛУХАЛИ: Кузьмінов М.М. виступив з пропозицією відповідно до регламенту 
обрати секретаря сесії.

Депутати запропонували обрати секретарем сесії депутата Гусь І.М.

ВИРІШИЛИ: Голосувати за секретаря сесії Гусь ГМ. Рішення прийнято, 
голосували , «за» - 22 депутатів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

(Депутат Гусь ГМ. не голосувала).

Гусь ГМ. приступила до виконання своїх обов’язків.

Депутат Коваль О.П. попросив селищного голову надати йому слово. 
Коваль О.П. зазначив, що на його думку, документи до засідання сесії 
підготовлені виконавчим комітетом не з точністю, у зв’язку з чим він не буде 
присутнім на сесії. Коваль О.П. покинув зал засідання.

1. СЛУХАЛИ: Про визнання Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з централізованого 
постачання холодної води та централізованого водовідведення для всіх 
категорій споживачів в межах Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.

Доповідає: Воротніков С.В. - начальник відділу житлово-комунального 
господарства

Депутат Левченков Є.О. виступив щодо організації роботи комунального 
підприємства та його керівника.

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

2. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності 
територіальної громади Безлюдівської селищної ради та передачі його до 
Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради

Доповідає: Воротніков С.В. - начальник відділу житлово-комунального 
господарства



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 18 депутатів,
«проти» - 1 (Левченков Є.О. ), «утримались» - 2 (Дирда В.Я., Черевко О.В. ) 
(рішення додається).

3. СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна, що знаходиться у власності 
Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 
відання Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради.

Доповідає1. Воротніков С.В. - начальник відділу житлово-комунального 
господарства.

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає(рішення додається).

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 22.12.2020 року «Про селищний бюджет Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік» (20526000000) (код бюджету).

Доповідає1. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.

Депутат Шматько А.К). доповів, що депутати, які входять до складу 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності здійснили виїзд на об’єкти, де плануються ремонтні роботи за 
адресами: смт. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к, вул. Зміївська, 48; 
смт. Васищеве, вул. Орєшкова,49 та оглянули приміщення. На думку депутатів, 
витрати, які заплановані на ремонтні роботи необхідно переглянути і 
запропонував депутатам доопрацювати вищезазначенні питання та винести їх 
на наступну сесію.

ВИРІШИЛИ: Рішення, із запропонованими змінами прийнято, голосували «за» 
- 21 депутат, «проти» - немає, «утримались» - немає (рішення додається).

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського 
селищного бюджету за І квартал 2021 р. (20526000000 код бюджету)

Доповідає1. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку про відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію.



Доповідає1. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про оренду майна Безлюдівської 
селищної ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна.

Доповідає'. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

8. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради майна комунальної власності територіальної 
громади, що є на балансі Безлюдівської селищної ради.

Доповідає'. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

9. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління КИП Безлюдівської 
селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського 
району», майна комунальної власності територіальної громади, що є на балансі 
Безлюдівської селищної ради.

Доповідає'. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в оренду частини 
комунального майна, що знаходиться в оперативному управлінні КИП 
Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № З 
Харківського району»

Доповідає'. Будник Лілія Миколаївна - начальник фінансового управління 
Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

1 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільговий 
проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або 



повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Доповідає-. Гутовець Алла Олександрівна - заступник голови з питань
соціального захисту населення
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2021 
рік.

Доповідає-. Гутовець Алла Олександрівна - заступник голови з питань 
соціального захисту населення
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок та умови надання 
платних соціальних послуг, установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради.

Доповідає-. Гутовець Алла Олександрівна - заступник голови з питань 
соціального захисту населення
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради VIII скликання.

Доповідає-. Стасєва Яна Юріївна - секретар селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

15. СЛУХАЛИ: Про Порядок підготовки проектів рішень в Безлюдівський 
селищній раді.

Доповідає-. Стасєва Яна Юріївна - секретар селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

16. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до 
Верховної ради України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя 
через всеукраїнський референдум»

Доповідає'. Аксьонова Оксана Михайлівна - депутат селищної ради, голова 
фракції «СЛУГА НАРОДА».
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



17. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету № 96 
від 11.03.2021 «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опиналися в 
складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян».

Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого комітету 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 
територіальної громади Безлюдівської селищної ради.

Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого комітету 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

19. СЛУХАЛИ: Про зміну табличок закладів освіти Безлюдівської селищної 
ради.

Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого комітету 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.

20. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги гр. Бондаренко Людмилі 
Іванівни.

Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого комітету 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

21. СЛУХАЛИ: Про погодження підвищення ціни на газ.
Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого комітету 

селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету № 165, 166 
від 15.04.2021 «Про надання пільг по оплаті за харчування дітей в закладах 
дошкільної освіти Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та «Про надання 
пільг по платі за харчування дітей в закладах загально-середньої освіти

Доповідає: Підкопай Анастасія Валеріївна - секретар виконавчого 
комітету селищної ради.



ВИРІ 11 ІИ_ЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

23. СЛУХАЛИ: Про санітарний стан селища Васищеве та села Подольох 
Доповідає: Макаров Олександр Вячеславович - староста Васищівського 

старостинського округу
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення Служби у справах дітей 
Безлюдівської селищної ради

Доповідає: Гутовець Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

25. СЛУХАЛИ: Про преміювання селищного голови.
Доповідає: Стасєва Яна Юріївна - секретар селищної ради.

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису структурних 
підрозділів Безлюдівської селищної ради на 2021 рік .

Доповідає: Гутовець Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додаєі ься).

27. СЛУХАЛИ: Про виділення в бюджеті коштів на реалізацію проекту «Let’s do 
it!»

Доповідає: Гутовець Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

28. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту «НЕГР Клініка: доступність до якісних 
медичних послуг» для подання на обласний конкурс мініпроєктів «Ефективна 
медицина в громаді»

Доповідає: Гутовець Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



29. СЛУХАЛИ: Про попередню оплату товарів, що закуповуються за бюджетні 
кошти.

Доповідає-. Гутовепь Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

ЗО. СЛУХАЛИ: Про затвердження додатку №1 обсяги фінансування Програми 
«Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік».

Доповідає-. Гутовець Алла Олександрівна - заступник селищного голови з 
питань соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято враховуючи зміни, які були внесенні до 
питання № 4 «Про селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021 
рік», голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, «утримались» - немає 
(рішення додається).

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території, обмеженої 
провулком Культури, територією об’єктів громадської та садибної житлової 
забудови по тупіку Сонячному та провулку Культури і землями запасу 
комунальної власності в смт Хорошеве Харківського району Харківської 
області

Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертно грошову оцінку ТОВ 
«ІЗУМРУД-С» земельної ділянки в смт Васищеве по вул. Орєшкова 24 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: п.І рішення залишити без змін, п. 2 рішення розглянути на 
наступній сесії. Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території обмеженої 
вулицею Орєшкова, об’єктів громадської та садибної житлової забудови по 
вулиці Орєшкова та по провулку Харківському в смт Васищеве Харківського 
району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



34. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Бондар Сніжані Іванівні в емт. Безлюдівка, провулок Чайковского, 
12 Харківського району Харківської області.
Доповідає: 1IIматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

35. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. І Іередерію Сергію Володимировичу в ем т. Безлюдівка. вулиця 
Федора Блудова, 26 Харківського району Харківської області
Доповідає: 11Іматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 20 депутатів, «проти» - 
немає, «утримались» - 1 (Сліпка В.В.) (рішення додається).

36. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1029 га гр. Храмцовій Тамарі Миколаївні в емт. Безлюдівка. вулиця 
Левицького Романа. 258/143 Харківського району Харківської облает і.
Доповідає: 1 Имагько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 2 І дену гаг, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

37. СЛУХАЛИ: Иро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Астаховій Олені Андріївні в емт. Безлюдівка, вулиця 
Чайковеького/1 Іолунична, 124/30 Харківського району Харківської області 
Доповідає: IL1 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену га г Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

38. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1200 га гр. Макошенень Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенень Ганні 
Сергіївні в ем т. Безлюдівка, провулок І Іол\ничнпй. 7 Харківською район} 
X ар к і вс ь кої об;і ас ті.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» 
«утримались» - немає (рішення додається).

21 депутат, «проти» - немає.

39. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель І споруд площею 
0,15 га гр. Барбашовій Вірі Іванівні в емт. Безлюдівка. провулок Овочевий. 38 
Харківського району Харківської обласі і
Доповідає: 111 ма тько Юрій Іванович і олова носіійііої комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» | 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

40. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1426 га гр. Коваленко Аллі Артемівні в емт. Безлюдівка, провулок Овочевий, 
9 Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та сколотії, денутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» ] 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

41. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0.15 га гр. Шмідту Віктору 
Микитовичу в емт. Безлюдівка, но вул. Перемоги, 21, Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення іірийня то. голосували «за» - 21 дену таї , «нрої и» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

42. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для гаражного 
будівництва площею 0.0029 га гр. Городиській Ганні Михайлівні в емт. 
Безлюдівка, но вулиці Перемоги поблизу будинку № 85 гараж № 4 
Харківського району Харківської обласі і.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з пи тань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

43. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господаретва площею 0,2604 га гр. Німілі Наталії 
Миколаївні в емт. Безлюдівка, но вул. І Іеремоги, біля будинку № 175В, 
Харківського району Харківської облас і і
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова носіійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену таї Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» [ 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

44. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для гаражного 
будівництва площею 0,0029 га гр. Городиському Віталію Григоровичу в смт. 
Безлюдівка, по вулиці Перемоги поблизу будинку № 85 гараж № З 
Харківського району Харківської обласіі.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» ] 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

45. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0494 гр. Ківшу Олександру 
Юрійовичу в смт, Безлюдівка но вулиці Огородній біля будинку 47Б 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

46. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні в смі. Безлюдівка, по провулку 
Овочевому, 34 Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену та ї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

47. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу гр. Владимирову Руслану Валерійовичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0030 в смт. 
Безлюдівка по вулиці Пісчаній Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова і|юстійіюї комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

48. СЛУХАЛИ: І Іро падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для городіїїііггва орі( шовною площею 
10 га, гр. Шевченко Олені Василівні в см т. Безлюдівка. в районі I IІС 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - толова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Черненко Вікторії Сергіївни та 
Зеленохат Максиму Івановичу на розробку технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) ділянки в натурі на місцевості для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, 
орієнтовною площею 0,15 га, в сумісну спільну власність в емт. Безлюдівка по 
провулку 1-го Травня ІЗ Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення долається).

50. СЛУХАЛИ: Иро передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0968 га гр. Харіну Михайлу 
Дмитровичу в емт, Васищеве, провулок Горького 11А Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

51. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд плошею 
0,15 га та ведення особистого селянського господарства площею 0,0831 га гр. 
Ігнатищеву Михайлу Миколайовичу в емт. Васищеве, вулиця Орєшкова 
провулок Ромашин 124/1 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

52. СЛУХАЛИ: Про.передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1307 га гр. Щербань Петру 
Григоровичу в емт, Васищеве, по вулиці Пушкіна біля земельної ділянки 26А 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

53. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,15 га гр. Щербань Петру Григоровичу в смт. Васищеве, по вулиці Пушкіна 
26А, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

54. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельнрї ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1363 га гр. Безгіній Ірині Петрівні в смт. Васищеве, по вулиці Шевченка 82, 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

55. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0807 га гр. Двойнікову Олександру Яковичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Орєшкова 40, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

56. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Лучкіній Ользі Сергіївні в смт. Васштіеве, по вулиці Пушкіна 29, 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

57. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1136 га гр. Попову Олегу Леонідовичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Орєшкова 106, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

58. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,1161 га гр. Подіваному Юрію Олександровичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Світлій 7, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

59. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1485 га гр. Марченку Олексію Миколайовичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Новопроектна 48, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

60. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1271 га гр. Єлізеву Віталію Васильовичу в смт. Васищеве, по вулиці 
Орєшкова 36, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

61. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0626 га гр. Шевирьовій Людмилі Іванівні в смт. Васищеве, по вулиці 
Орєшкова 38, Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

62. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Беху Андрію Сергійовичу в смт. Васищеве, по вулиці Городній 4 , 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

63. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею 0,0736 га гр. Катихіну Вадиму



Олексійовичу в емт, Васищеве, провулок 1- го Травня Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

64. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0713 га гр. Подіваному 
Олександру Івановичу в емт, Васищеве, провулок 1- го Травня біля володіння 
№ 8, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Літвінчік Костянтину Сергійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в емт. Васищеве по вулиці НовопроектнІй 72 Харківського району 
Харківської області, орієнтовною площею 0,15 га.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Літвінчік Олені Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
садівництва в емт. Васищеве по вулиці НовопроектнІй 84 Харківського району 
Харківської області, орієнтовною площею 0,12 га.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Горбуновій Аліні Володимирівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в емт. Васищеве по вулиці Шевченка 21Д Харківського району 
Харківської області, орієнтовною площею 0,15 га.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Боцюрі Володимиру Івановичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт. Васищеве по вулиці Новопроектній 69 Харківського району 
Харківської області, орієнтовною площею 0,15 га.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

69. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан 
земельну ділянку (пай) № 576 площею 0,9110 га сертифікат № ХР 0223745 гр. 
Момоту Василю Андрійовичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

70. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан 
земельну ділянку (пай) № 518 площею 0,8517 га сертифікат № ХР 0223301 гр. 
Войтенко Олександру Володимировичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

71. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан 
земельну ділянку (пай) № 514 площею 0,6533 га сертифікат № ХР 0223735 гр. 
Деньчику Володимиру Васильовичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

72. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан 
земельну ділянку (пай) № 693 площею 0,5462 га сертифікат № ХР 0223663 гр. 
Блудовій Олені Евгеніївні.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

73. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан
земельну ділянку (пай) № 336 площею 1,0203 га рішення суду від 18.04.2020



року справа № 635/88873/19 провадження № 2/635/205/2020 гр. Яценко 
Валентині Павлівні.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

74. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність із земель КСП Червоний Партизан 
земельну ділянку (пай) № 537 площею 0,9107 га сертифікат № ХР 0223315 гр. 
Коломієць Володимиру Леонідовичу
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дороховір Ірині Миколаївні та Сухіх 
Наталі Михайлівні на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в спільну часткову 
власність площею 0,15 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве по вулиці Південна 
4 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

76. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Гладковій Валентині Григорівні в с. Мовчани, по вулиці 
Мовчанівській 22А, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

77. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Забєліну Вячеславу Миколайовичу в с. Котляри, по вулиці 
Сонячній 21, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



78. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Гурнак Олені Григорівні та Сидоренко Галині Григорівні в с. 
Котляри, по вулиці Мовчанівська 6, Харківського району Харківської області. 
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

79. СЛУХАЛИ: Про передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,25 га гр. І Ірудніковій Олені Леонідовні , Пруднікову Сергію 
Володимировичу, Пруднікову Дмитру Володимировичу та Яременко Яніні 
Володимирівні с. Котляри, по вулиці Мовчанівська 7, Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

80. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кучерук Юрію Михайловичу та Толмачовій Валентині 
Володимирівні в с. Котляри, по вулиці Садовій 10, Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

81. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1632 га гр. Шаніну Анатолію Михайловичу в с. Котляри, по вулиці Садовій 
17, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

82. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельнрї ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Пивоваровій Юлії Леонідовні в с. Котляри, по вулиці Садовій 16, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

83. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1995 га гр. Марадян Артуру Норайровичу в с. Котляри, по вулиці Садовій 7, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

84. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2101 га гр. Момот Нелі Іванівні в с. Мовчани, по вулиці Мовчанівській 11, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

85. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1963 га гр. Федорець Антоніни Сергіївни в с. Котляри, по провулку 
Ювілейному 5, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

86. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1162 га гр. Руденко Валентині Миколаївні в с. Мовчани по вул. 
Мовчанівській 27, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

87. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Яновській Лілії Миколаївні в с. Мовчани по вул. Мовчанівській З, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

88. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Пчолкіну Сергії Васильовичу в с. Котляри по провул. Польовому 
16, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

89. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд площею 
0,075 га гр. Пашковій Юлії Миколаївні в с. Котляри по вул. Вишневій 6, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

90. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарськик будівель і споруд площею 
0,1450 га гр. Ворошиловій Юлії Андріївні в с. Мовчани по вул. Центральній 
41, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

91. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
садівництва площею 0,0398 га гр. Вінявській Юлії Іванівні в с. Котляри по 
вул. Аерофлотській 15В, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Погорєльцеву Юрію Петровичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,25 га, для будівництва обслуговування житлового будинку господарський 
будівель та споруд та ведення особистого селянського господарства орієнтовно 
площею 0,2845 га в с. Мовчани по вул. Мовчаніврька 40 Харківського району 
Харківської області.



Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ковтун Сергію Юрійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,1508 га, для будівництва обслуговування житлового 
будинку господарський будівель та споруд в с. Котляри по вул. Б. 
Хмельницького 59 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 
«утримались» - немає (рішення додається).

21 депутаті «проти» - немає,

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Матюріну Валерію Валерійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,3650 га, для ведення особистого селянського 
господарства в с. Кирсанове біля земельної ділянки по вул.. Тепличній 17 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бикову Андрію Володимировичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,20 га, для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лизогубівка біля земельної ділянки по вул. Лісній 39 Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

96. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Калітєєвській Оксані Олександрівні в с. Лизогубівка по вул. 
Шкільній 6, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).
97. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 



0,25 га гр. Реброву Петру Івановичу в с. Хмарівка по вул. Зарічній 5, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

98. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Матюріну Валерію Валерійовичу в с. Кирсанове по вул. Тепличній 

1 7, Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

99. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Старову Кирилу Петровичу в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 
144 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

100. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кулику Сергію Володимировичу в с. Лизогубівка по вул. 
Поштовій, 24 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

101. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кулик Тетяні Григорівні в с. Лизогубівка по вул. Поштовій, 22 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

102. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,1984 га гр. Ткаченку Дмитру Миколайовичу в с. Лизогубівка по вул. 
Поштовій, 55 Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

103. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2445 га гр. Мозговому Сергію Сергійовичу в с. Лизогубівка по вул. 
Поштовій, 35 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, Шпроти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

104. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Сергію Миколайовичу в с. Лизогубівка по вул. Лісній, 26 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

105. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Корінчак Олені Іванівні в с. Лизогубівка по вул. Луговій, З 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

106. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2035 га гр. Шираю Михалу Макаровичу в с. Лизогубівка по вул. Польовій, 
10 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

107. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,25 га гр. Токуленко Вікторії Олександрівні в с. Лизогубівка по вул. Лісній, 
44 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

108. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,20 га гр. Прядка Наталі Володимирівні в с. Лизогубівка по вул. Миру, 23 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутатів, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

109. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Виковій Тетяні Василівні в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 78А 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

110. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Зеєвій Тетяні Стефанівні в с. Лизогубівка по вул. Центральній, 52 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

111. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудовій Марії Опанасівні в с. Шубіне по вул. Шубінській, 27 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

112. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,25 га гр. Сал Івану Володимировичу в с. Лизогубівка по вул. Цен гральній, 
67 Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немас (рішення додається).

1 ІЗ. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудовій Зої І ригорівні в с. Кирсанове но вул. Тепличній, 43 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - ?І депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

1 14. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Попомаренку Івану Михайловичу в с. Лизогубівка по вул. Озерній. 
ІОА Харківського району Харківської області.
Доповідає: 11І ма і ько Юрій Іванович голова посіійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дспутап Безлюдівської селищної ради.
ВИРІ ШИЛИ: Рішення нрийця го. голосували «за» - 2 І дену і аг, «проги» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається), 

115. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1825 га гр. Харіну Василю Федоровичу в с. Лизогубівка по вул. Поштовій. 5 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: IIIматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 2іІ депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

1 16. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор\д площею 
0,25 га гр. Белевцову Василю Сергійовичу в с. Лизогубівка по вул. 
Центральній, 33 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 2ІІ депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

І 17. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,25 га гр. Дьякову Андрію Михайловичу в с. І емнівка но вул. Харківській.
16 Харківського району Харківської області.
Доповідає: 1І Іматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

1 18. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2018 га гр. Старовій Ліні Михайлівни в с. Лизогубівка но вул. Нова, 6 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення нрийня то. голосували «за» - (21 дену та г. «проти» - немат. 
«утримались» - немає (рішення додається). J

1 19. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1785 га гр. Белевцовій Олені Іванівні в с. Лизогубівка по вул. Поштовій, 17 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

120. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної’ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Веденьєвій Вірі Сгорівні в с. Кирсанове по вулі Тепличній 44, 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 2 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

121. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність Блудову Віталію Олексанровичу. 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
1,0000 га, гр. в с. Кирсанове Харківського району Харківської Області 
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 2 І ленуїаг. «пірої н» - 
«утримались» - немає (рішення додається).

немає.

122. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,20 га гр. Блудову Дмитру Олександровичу в с. Кирсанове по вул. Тепличні , 
41А Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

123. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Віталію Олександровичу в с. Кирсанове по вул. 
Тепличній, 43Г Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

124. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Кумейко Ганні Григорівні, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3939 га, гр. в с. Кирсанове по вул. Тепличній Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

125. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Харіну Ігору Євгеновичу, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0,25 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Новій 42 Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

126. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Чивичилову Володимиру 
Володимировичу, земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,25 га, гр. в с. Лизогубівка по вул. Новій 44 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

127. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Мєдєнцевій Катерині
Володимирівні, земельної ділянки для ведення особистого селянського



господарства площею 0,35 га, гр. в с. Лизо убівка по вул. Новій 50 
Харківського району Харківської облає ті
Доповідає: Шматько Юрій Іванович — голова ^остійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає.
«утримались» - немає (рішення додається).

128. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність гр. Кал і гєсвському Ярославу 
Володимировичу, земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господаретва площею 0,15 га. гр. в с. Лизогубівка но вул. Шкільній біля 
володіння № 2 Харківського району Харківської області
Доповідає: 11Іматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

129. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Ковальову Володимиру 
Володимировичу, земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0870 га, в с. Лизогубівка по вул. Лікарській 
Харківського району Харківської облас і і
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення іірийня то. голосували «за» - 2 1 дену гаї. «прої и» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

130. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність гр. Белевцову Василю Сергійовичу, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,17 га, гр. в с. Лизогубівка но вул. Центральній 33 
Харківського району Харківської області
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення нрийііято. голосували «за» - 2 1 депутат, «прози» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

131. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 та гр. І ричановській Тетяні Володимирівні в ем і Хорошеве по провулку 
Вишневому, 3 Харківського району Харківської області
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

132. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею



0,1073 га гр. Нечипоренко Марії Микитівні в см г Хорошеве но вул. Кар'є рній 
19 Харківського району Харківської області
Доповідає: 111ма тько Юрій Оганович голова юсгійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немас (рішення додається).

133. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.15 га гр. Петленко Людмилі Дмитрівні в емт Хорошеве но вул. Мира 45 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депута т Безлюдівсі кої селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немас.
«утримались» - немає (рішення додасться).

134. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власнісі ь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Водолазі Вірі Олексіївні в емт Хоров све по вул. 8-го Березня 16 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 2 1 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немас (рішення додасться).

135. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власнісі ь земельної чілянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. І’овстоуховій Яні Олександрівні в емт Хорошеве по вуї. Дачній 

1 1А Харківського району Харківської області
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немас (рішення додається).

136. СЛУХАЛИ: Иро передачу у власність гр. Малюкіній Наталії Миколаївні, 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0.0780 га. в емт Хорошеве по провул. Заліз пічному 10А Харківського 
району Харківської області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення нрийпя то. голосу вал и «за» - 2 І де пул аі .'«про і и» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).
137. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу і р. Водолазі Вірі Олексіївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 



особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,21 га в смт. 
Хорошеве по вулиці 8-го Березня 16 Харківського району Харківської області. 
Доповідає: IIIматїжо Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

138. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Поляковы Наталії Іллівні в смт Безлюдівка по вул. Степовій 29 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

139. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Приз-Колісник Лілії Сергіївни в смт безлюдівка по вул. Огородня 
біля будинку № 27 Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

140. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кириленко Андрію Анатолійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,10 га в смт 
Безлюдівка по вулиці Молодіжній біля будинку № 86 Харківського району 
Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

141. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сколоті Нині Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,12 га в смт 
Безлюдівка по провулку Журавлиному біля земельної ділянки № 7 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



142. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Григоровій Галині Павлівні в смт Безлюдівка по провул. 
Ветеринарному, № 7А Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

143. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаражу, площею 0,0046 га гр. Кас’янову Олександру 
Вікторовичу в село Котляри по вул. Миру Харківського району Харківської 
області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення долається).

144. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Блакитному Максиму 
Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для будівництва обслуговування 
житлового будинку господарський будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. 
Перемоги № І-з Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

145. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пшеничних Арсенію Юрійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,15 га, для будівництва обслуговування житлового 
будинку господарський будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги 
біля будинку №1-з Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

146. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зезюкову Юрію Петровичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,15 га, для будівництва обслуговування житлового 
будинку господарський будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги 
біля будинку № 1-ж Харківського району Харківської області.



Доповідає: Шматько Юрій Іванович толова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дснуїат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат. «протш - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

147. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пшеничних Данилу Юрійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,15 га, для будівництва обслуговування житлового 
будинку господарський будівель та споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги 
(біля будинку № 1-Ж) Харківського району' Харківської облає і.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова юстійіюї комісії ; питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 21 депутат, «проти - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

148. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власнісі і, земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд площею 
0,1736 га гр. Карунець Григорію Павловичу в селі Котляри вул. Сіеповій 7 
Харківського району Харківської облає і і
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену гаг Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться),

149. СЛУХАЛИ: Про передачу у власнісіь гр. Котляр Михайлу Івановичу, 
земельної ділянки для ведення особистого ес.іянс >кого господарства площею 
0,12 га, в селі Котляри но вуж. Тихій 47 Харківського району Харківської 
області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова іюсіійгюї комісії питань 
земельних відносин та екології. депуіаі Ьсзлюпінської селшш оїради.
ВИРІШИЛИ: Рішення ирийня го. і о.юс\ ва.ні «за» - 2 І дсн\ гаг. «протік - немає, 
«утримались» - немає (рішення додаю вся).

150. СЛУХАЛИ: Про передачу у власнісіь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд площею 
0,25 га гр. Белєвцеву Миколі Миколайовичу в селі Лизогубівка вул. Шкільна 
53 Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії питань 
земельних відносин та екології, дспуіаі Ьсзлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, го.іосува.іи «за» - 2 І дсиугаї «проти -немає, 
«утримались» - немає (рішення додає і вся).

151. СЛУХАЛИ: Про передачу' у власнісіь гр. Ведень» в й Вірі ( горівні,
земельної ділянки для ведення особнсіого селянського господарства



орієнтовною площею 0,19 га. в селі Кирсанове по вуя. Тепличній, 44 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат безлюдівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - рі депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

152. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу гр. Пономаренко Тетяні Пс і рівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної іілянки 
орієнтовною площею 0.25 га, для будівництва обслуговування 7,-лілового 
будинку господарський будівель та споруд в с. Лизогубівка по ву. Озерній 
І6А Харківського району Харківської облас ті.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії ; питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутаї, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

153. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. біловодському Леоніду Володимировичу, біловодсі.кій Інні 
Володимирівні та біловодському Олексію Леонідовича в смі безлю; ізка вул. 
Молодіжна 19 Харківського району Харківської області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова пос тійної комісії питань 
земельних відносин та екології, депутат безлюдівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 2 І депутаї. «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

154. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Лебедеву Миколі Івановичу в селі ІІодольох провул. Боровий 18 
Харківського району Харківської області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова і остійної комісії питань 
земельних відносин та екології, депутат безлюдівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

155. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у в. іасніс ть земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і спору;, площею
0.1240 га гр. Назаровы Вірі Василівні в смт Хорошеве провул. 1-го Травня З
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат. )<проти» - немає,
«утримались» - немає (рішення додається).



156. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 1І сесії VIII скликання від 
22.12.2020 року, про надання дозволу Юдіпу Ьоі'дану Валерій.івичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських оудІВСЛЬ і 
споруд орієнтовною площею 0,10 га в емт безлюдівка по вул. Вишневій № 50- 
51 Харківський району Харківської області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

157. СЛУХАЛИ: Иро надання дозволу гр. Старову Артему Михайловичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0.25 га. для будівниці ва обслуговування гі.ювого 
будинку господарський будівель та споруд в с. .Лизогубівка но вул. Луговій 39 
Харківського району Харківської облас ті.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович - голова постійної комісії питань 
земельних відносин та екології, непу гаг Безлюдівської се шинної раді.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, і о.іосувалїї «за- -2і дену га г. «проті -немає, 
«утримались» - немає (рішення долається).

158. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу гр. Волк Сві тлані Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,10 га, для ведення садівництва в емт Васищеве по вул. 
Шевченка (біля домоволодіння № 94) Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з 
земельних відносин та сколотії, дену га г Безлюдівеької селищної ради. 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за- - 2 1 депутат, «проти» 

питань

- немас.
«утримались» - немає (рішення додаї ївся).

159. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу гр. Коц Тетяні Миколаївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земе.іьіюї ділянки для ведення 
особистого селянського господарства ори ігговиою площею 2 з в емт 
Безлюдівка біля 1 PI І Харківського району Харківської області.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додасться).

160. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу гр. Лковснку Олександру Борисовичу на 
розробку проекту землеустрою то до відведення ісмельної ділянки для ведення 
особистого селянського господаре і ва орієнтовною площею 2 га з?, межами 
населеного пункту на території Безлюдівської се.ліпшої ради Харківською 
району Харківської області.



Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

161. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вороніну Олександру 
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 2 га за межами населеного пункту на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

162. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підкопай Дар’ї Сергіївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

163. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підкопай Миколі Федоровичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

164. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Арінохіну Леоніду Миколайовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: 11Іматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).



165. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чурилову Сергію Миколайовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

166. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Будник Людмилі Анатоліївні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,5 га на землях в 
межах села Лизогубівка на території Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

167. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нечволод Анастасії Вадимівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 га на території за 
межами смт Васищеве на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

168. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підкопай Аллі Борисівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка Харківського району Харківської області. 
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додається).

169. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Автайкіну Миколі Васильовичу 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 131 1 площею 0,2267 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

170. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Селевко Сергію Вікторовичу 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 864 площею 0,2107 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

171. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Сташевській Наталії Іванівні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 518 площею 0,2151 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

172. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Трофименко Ніні Миколаївні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 1297 площею 0,2267 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

173. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Селевко Михайлу Вікторовичу 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 863 площею 0,2108 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

174. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Селевко Валентині Максимівні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 861 площею 0,2108 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



175. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Пасічник Раїсі Іванівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1216 площею 0,2267 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

176. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Нарненко Олександрі Семенівні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 1544 площею 0,2267 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

177. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Куценко Олені Григорівні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 477 площею 0,2225 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

178. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність гр. Калиніній Катерині Іванівні 
земельної частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна 
ділянка № 1610 площею 0,2267 га
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

179. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Баятюк Дні Василівні на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж 
земельної ділянки в натурі на місцевості та складання документів що 
посвідчують право власності на земельну частку (пай) на угіддя площею 0,30 га 
умовних кадастрових гектарів із земель СВК «Харківська овочева фабрика». 
Згідно сертифікату серії ХР № 0260652
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

180. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на



розробку проекту землеус трою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюді жа по пров. Овочевому гр. 
Дудочкіну Роману Сергійовичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

181. СЛУХАЛИ: Про внесення змін іо рішень XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про падання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюзівка по пров. Овочевому гр. 
Вашенку Володимиру Іллічу
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дєпу і а і Без.лодівської се. іиіцної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - £1 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

182. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка но пров. Овочевому гр. 
Шепида Світлані Іванівнію.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії >. питань 
земельних відносин та екології. ієну іаі Безліодівеїжої селищної радії
ВИРІШИЛИ: Рішення прийняю. голосу вали «за» - 2 І дену та ї . «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення дожа ївся).

183. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень .XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про падання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. 
Тимохіну Сергію Вікторовичу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова настійної комісії в питань 
земельних відносин та еколої ії. юну іаі Без.люді всі кої селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то. голосу вали «за» - 2 1 дену та і. «крої і.» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться ).

184. СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до рішень XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо ві .зведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка но пров. Овочевому гр. 
Міщук Івану Васильовичу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, степу лат Безлюдівсі кої селищної ради.



ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 20 депутатів (не голосував 
Сліпка В.В. — конфлікт інтересів), «проти» - немає, «утримались» - немає 
(рішення додається).

185. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень XL.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про падання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведеній земельпйх ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка но пров. Овочевому гр. 
Мельнику Василю Івановиїчу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голови і остійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, ден\ іл'і Бсзлюдівсіжої селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - ЗІ депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додати і,ся).

186. СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до рішені. XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка но пров. Овочевому гр. 
Менжук Наталії Федорівні.
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голови постійної комісії з питань 
земельних відносин та еколої її. ієну । а і Без.подіє-а. тої селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» 21 депутат, «проти» немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

187. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів, в см т Бсзлюді пса по пров. Овочевому гр. 
Тимчук Юрію Вікторовичу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії питань 
земельних відносин та екології, дену і зі ьсзлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосу вали «за» - її ленуїаі «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додати вся).

188. СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка по нреф. Овочевому гр. 
Кривонос Віталію Борисовичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену г.ті Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято. голосу вали «за» - 2 і де ну таз. «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення до/кв латі).



189. СЛУХАЛИ: 1 Іро внесения змін до рішень XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року иро надання дозвол} на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. 
Розимборському Леоніду Петровичу.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немас, 
«утримались» - немас (рішення долається).

190. СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до рішень XI.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради віл 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведеш я земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. 
Крикун Миколі Івановичу.
Доповідає: 111 ма тько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» -121 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

191. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведення земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому 
Беркару І гору Олеговичу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищі ої ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення ііріийня то. голос) вали «за» - 2 І депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

192. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень |ХІ.VII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щоо відведеш я земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка но пров. Овочевому гр.
Беркуру Руслану Петровичу.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постіі'шої комісії з питань
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдіве >кої селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

193. СЛУХАЛИ: Про віїессішя змін до рішень | Xi VI! сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 року про надання дозволу на 
розробку проекту землс\с і рою щоо відведеш я земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка по пров. Овочевому гр. 
Зюлковській Марії Іванівні.



Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - 
немає, «утримались» - немає (рішення додасться).

199. СЛУХАЛИ: І Іро надання в аренду земельної ділянки гр. Алексенко В.В. 
для обслуговування иежитлової будівлі комплексу молочно-товарної ферми в 
стм Безлюдівка по вул. Юності .
Доповідає: 11 Іматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» -21 депутаї. «проти» - немас . 
«утримались» - немає (рішення додається).

200. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ФОН Ручину 
Віталію Володимировичу за адресою емт Васищеве. вулиця Вишнева (біля буд. 
№ 5)
Доповідає: 111 мать ко Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за»-21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немас (рішення додасться).

201. СЛУХАЛИ: Иро надання дозволь на розробку паспорту прив'язки 
тимчасової.
споруди для провадження підприємницької діяльності ФОП Калужиновій Марії 
Василівні за адресою с. Темнівка. вулиця Зміївська 1-А
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немас, 
«утримались» - немає (рішення додасться). ,

202. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки 
тимчасової
споруди для провадження підприємницької дія.няіосі і Ф( )11 Калужиновій
Марії Василівні за адресою с. Лизогубівка. вулиця І (спіральна, 137-А
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології. депутат Бсзлюдівсіької селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийня то, голосували «за» ] 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

203. СЛУХАЛИ: Про передачу у власніс і ь земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва гр. Омельченко М.І. на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.



Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та включити питання на наступну сесію, 
голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, «утримались» - немає (рішення 
додається).

204. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9009 га гр. Ткаченко Миколі Павловичу в с. Котляри по провулку Річний, 5 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

205. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Поповій Ніні Федорівні в с. Котляри по вулиці Кленовій, 13 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

206. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Сільченко Лідії Григорівні в смт Хорошеве по вулиці Вишнева, 40 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

207. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500 га гр. Яковенко Юрію Володимировичу в смт Хорошеве по вулиці 
Зоряна, 26 Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» 4 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

208. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Виковій Тетяні Василівні в с. Лизогубівка по вулиці Центральна,78 
А Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

209. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Шемелевій Наталі Миколаївні в с. Лизогубівка по вулиці Садова,4 
Харківського району Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

210. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Вовчок Олександру Васильовичу в с. Лизогубівка по вулиці 
Рубіжна, 7 Харківського району Харківської облас ті
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

211. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,2618 га гр. Блудовій Зої 
Григорівні в с. Кирсанове по вулиці Теплична Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

212. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,3000 га гр. Полковій Анастасії 
Олександрівні в с. Кирсанове по вулиці Теплична Харківського району 
Харківської області
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 20 депутатів (не голосувала 
Свердлик Т.В. - конфлікт інтересів), «проти» - немає, «утримались» - немає 
(рішення додається).



213. СЛУХАЛИ: 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1048 га гр. Старусеву Віталію Сергійовичу в смт Безлюдівка по вулиці 
Огородим, 66 Харківського району Харківської області
Доповідає: IIJматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, денугаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

214. СЛУХАЛИ: Про передачу у власнісіь земельної ділянки для будівництва 
іобслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1500 га гр. Кону Івану Володимировичу в смт Безлюдівка но провулку 
Селянському,І б Харківського району Харківської області
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, непу га ї Безлюдівської селищної ради.
ВИР! 11ІИЛИ: Рі і пения нрийня то. голосували «за > - 2 І депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

215. СЛУХАЛИ: Про передачу у власнісіь земельно" ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Викову Андрію Володимировичу в ■. Лизогубівка по вулиці Лісна.
39 Харківського району Харківської області
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, денугаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

216. СЛУХАЛИ: Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки Ющенко Пагалії Геинадіївни розіашовалої за адресою смт Безлюдівка 
по вул. Зміївська, 61 -Б.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, денугаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та включити питания на наступну сесію, 
голосували «за» - 21 депутат, «проіи» - немає, «утримались» - немає (рішення 
додасться).
217. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «І раунд І ліерджи» земельної ділянки в 
користування
на умовах оренди розташованої в см т Васищеве но в.їзду Орєшкова, д.
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович голові постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «зав - 2 1 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).



218. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 2 га у власність гр. Золотько Д.О. для 
ведення особистого
селянського господарства.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

219. СЛУХАЛИ: І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 2 га у власність гр. Золотько О.М. для 
ведення особистого селянського господарс тва
Доповідає: 111матько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

220. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0.30 га у власність для ведення 
особистого селянського господарства гр. Illтремпел Х.О. в с. І Іодольох по пров. 
Боровий(біля земельної ділянки № 9).
Доповідає: 11 Іматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, ієну га г безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

221. СЛУХАЛИ: Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки та 
передачі її у
власність гр. 1 Ііхнівській Юлії Вікторівні т і благій Тетяні Вікторівні .
Доповідає: 11 Іма тько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та включити питання на наступну сесію,
голосували «за» - 21 депутат, «проїм» - немає, «утримались» - немає (рішення 
додасться)
222. СЛУХАЛИ: І Іри виділення в натурі і на місцевості) земельної ділянки гр. 
Золотько І .В.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович голова постійної комісЇЇ з питань 
земельних відносин та екології, депутаї безлюдівської селищної ра н.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та включити питання на наступну сесію, 
голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, «утримались» - немає (рішення 
додається).

223. СЛУХАЛИ: І Іро затвердження технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель комунально'; власності бсзлюлівськ ї селищної



ради за адресою вул. Орєшкова, 24-Г, см г Васищеве ФОН Халіну Олександр 
Миколайович
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену гаг безлюдівської селищної ралн.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, г'олосува.іи «за» - депутат, «проти» - немас, 
«утримались» - немас (рішення додасться).

224. СЛУХАЛИ: І Іро передачу \ власнісіь земельної ділянки гр. Хнненковій 
Тетяні Олександрівні та Харіній Ганні Михайлівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і сне л площею 
0,1 5 га но вул. ()рєшкова, 21 8 в см і Васищеве .
Доповідає: 11Іматько Юрій Іванович - голова пос тійної комісії з пи тань 
земельних відносин та екології, депутат безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депута т, «пр н» - не- :ає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

225. СЛУХАЛИ: Про передачу у власнісіь земельної ділянки гр. С.мсльяновій 
Лідії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Трутова, 18 в емт Васищев .
Доповідає: 111ма тько Юрій Іванович голова постійної коміс ' з питань 
земельних відносин та екології, ден . ;а. і . ь юдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голос) вали «за» - 21 депутат. «нр< . н» - н ’.мас, 
«утримались» - немає (рішення дожиться).

226. І Іро передачу у власність земельної ділянки гр. Котенко Галин Ликол " nii 
для будівництва і обслуговування жігілоьиго будинку, господарські : будівель і 
споруд площею 0,12 га по вул. 1 Іовопроекі на. 50 в емт Васищеве.
Доповідає: II1 матько Юрій Іванович -■ голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену гаг бозлюдівської селищної ра и.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, го.юсува. ні «за» - 21 дену га г. «про и» - и ?' шє, 
«утримались» - немає (рішення дожиться).

227. СЛУХАЛИ: І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки за адресою емт Васищеве, вул. Орєшкова, З-A. Харківського 
району Харківської області Шегггурі Віктору Миколайовичу
Доповідає: 11 Іматько Юрій Іванович голова постійної комісії з питань 
земельних відносин іа екології. леп\ іа і Ь. подівської селищної ра лі.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 20 депутатів (ге голо увив
Шептура В.М. - конфлікт інтересів), «проти» - немає, «утрималі ь» - пелас 
(рішення додається).

228. СЛУХАЛИ: І Іро розгляд заяви гр. Авдеева Сергія Павловича г! гр. Калита 
Дмитра Олександровича про зміну цільового призначення земельної ділити 
площею 0, 7982 га з ведення особистого селянського господар тза н: :я 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 



споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. 
Котляри по вул. Миру,!А.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

229. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
площею 0,74 га гр.Пензєву Вадиму Миколайовичу в смт Безлюдівка по вул. 
Харківська, 5-А Харківського району Харківської області.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

230. СЛУХАЛИ: І Іро передачу у власність земельної ділянки площею 0,15 га 
гр.Горбунову Сергію Івановичу по вул. Лісна 18 с.1 Іодольох.
Доповідає: 11Іма тько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, дену гаг Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

231. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,10 га 
гр..Горбунову Івану Миколайовичу по вул..Нижня 6 снт.Васищеве.
Доповідає: Шматько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додасться).

232. СЛУХАЛИ: Про виділення в натурі (на місцевості) земельної делянки 
гр..Целогородцеву Валерію Івановичу .
Доповідає: 111 матько Юрій Іванович - голова постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, депутат Безлюдівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято, голосували «за» - 21 депутат, «проти» - немає, 
«утримались» - немає (рішення додається).

Різне.

233. СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку в житловий будинок в 
Садовому Товаристві «Верстатобудівник» гр. Харламову П.М.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.



234. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ Гранденерджи» на розробку 
проекту відведення земельної ділянки в смт Ваеищеве в’їзд Орешкова буд. 9 
для обслуговування автозаправочної станції, площею 0,31 га.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.

235. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до 
Верховної ради України щодо прийняття в другому читанні і в цілому 
законопроекту № 2194 та 2195. (Аксьонова О.М.)
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.

236. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил благоустрою території 
Безлюдівської селищної ради (Воротніков С.В.)

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, голосували «за» - 21 депутат, 
«проти» - немає, «утримались» - немає.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ


