
у KPAiHA
Il PoT.oKOJl

х cEcli БЕзлюд|вськоi сЕJlищноi р
хАркIвського рдйону xApкlBCb

вiд l5 червня 202l року
l4,00

Сесiю вiдкрив Кузьмiнов Микола Микола
селищний голова.

На засiданнi Х ceciТ БезлюдiвськоТ селищноТ
лепутатiв прибуло 2l депутат, 5 лепутатiв вiдсутнi (
AHToHeHKcl Н.В., Jlучанiнов l.().. []olrox tl.Я.).

У вiлгlсlвiztнtlс.гi лtl lr.l2
самоврядуtsання в YKpai'Hi> Х
повноважною.

У роботi сесii'беруть участь:
старостинс ьких округiв, громадськi

с l. 46 Закону
сесiя Без.ltкutiвс

члени виконкому
активiсти.

l. Про внесення змiн до рiшення VIl cecil. Безл
V.Ill скликання вiд 30 квiтня 202l р.кГIро
п lдприемства <<Кот.ltя piBc ьке> Без.ltttuliвс bKtll' сеJIи
ПосЛУГ З ценТра;liзованtlt tl ll()c lачаlltlя xt1.1ltl.rltttlj' в(
водовiдведення лля Bcix категорiй сIlоживачiв
селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKol. обл

2. Про внесення змiн до рiшення VII ceciT Безлl
V|II скликання uia З0 квiтня 2О2l р. <Про прий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
х CECli БЕзлюдIвськоi свл

ЧlII СКЛИКАННЯ

власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT
комунiLл bHoI' власносr,i територiальноi' громади Безлlта передачi його до Комунального пiлпри
Безлюдi BcbKol' сел ищноТ ради>.

З. Про внесення змiн до рiшення VIl ceciT Безл
VIlI скликання вiд 30 квi,гня 202l р. <[lpo гlере/lачу
знаходи,I,ься у lJJlac tlOc.l i Бс.lll KlJti tзс t,Krll' сс; l и t tttloi. ра21
фонл та l,осп()/lарське tзiлання KoMytiarJlbH()My rliдllр
Без.lt юдi BcbKol' ceJl и щноi' рали>.
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t,McтBy кК ля pi вське>



4. Про затвердження ГIоложення про облiков
пiдприсмства <Котлярiвське> БезлюдiвськоТ селиш

7. 11ро при й няття KOMyHAJIbH()I
(ПоСТАчАльнИК> зi спiльноj' власн()стi тери-l.tlр
мiс,г XapKi BcbKoI,cl райогrу ]1() K()Myltallbtltll' BJlacH()c,I
РZди, ltрийня,г.гя майttа,га tlерс/lачi йrll,о /l() Кс
<Ко,глярiвське) Безrlкlлiвськоl' се,tиttttltlj'
KoMyHAJIЬHOI,o IlIдпРи€]мс,гВА (I lОС1-АЧ

8. Про внесення змiн ло додатку J\Ъl сlбсяги
соцiально-економi.lного розвитку Безлюдi вкоl. селt

9. Про затвердження додатку j\lЪ l обсяги
благоустрою, озелененню стану довкiлля сiл та сел
БезлюдiвськоТ селищноТ ради Ha202l piK>.

l0. Про затвердження додатку Jф l обсяги
розвитку позашкlJtьноТ освiти та пiдтримки обларо
що увiйшли до складу Безлюдiвськоj' селищноi' ралr

l l. l lpo затвердження додатку JЪ l обсяги
органiзацir' лi,гньtlгtl вiдrtочинку,га ()здоровJlення
територii'сiл ,га сеJlИщ, якi увiйru.lrи /ltt скJlалу Безлк
202 l piK>>.

l2. I lpo за,гtsерлження лола.r.ку ль I tlбсяl,и
поводження з твердими побутовими вiлходами на
увlйшли до складу БезлюдiвськоТ селищноТ рали на

l З, Про затвердження додатку J\Ъ l обсяги
фiзичноТ культури i спорту у селах та селищах
Безлюдiвськоj' селищноТ рали на 202l piK>.

l4. Про затвердження додатку iYs l обсяги
соцiального захисту населення сiл та селищ,
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Ha202l piK''.

l5. Ilpo внесення змiн до рiшенtlя V сесij'Безлкlдi
скликаllня вiл 09 JlK)TOl-() 202 I р, KI lpo iа,l.t]срitжеt{liя
вiд:tiл Без.rrкutiвськсll' сеJlишlнtll' рали) 

.l,a за l.t]ср/lженt
lб. l lpo стl]()рення KtlMyl]aJlbll()I,() .]акJlаду <<l{eHl

педагогiчних прачi вникi в>> Безлюлi вськоТ се.гtищllоi'
l7. Про внесеннЯ змiн дtl с.грукr,ури апара,I.у у

селищноТ рали та iT с,грУк.гурНих пiztрс-lздiлiв.
l 8. Про надання дозволу на коригування

документацiт на реконструкцiю Васищiвського сели
вул, ОрсШкова, 45, смт. Васищеве Харкiвського райr

l9, Про внесення змi' до рiшення l cecil'(lI етап
Ра::lИ VIII склика}lня Bi.lt l0 грулня 2020 р. <<Ilpo ворення фiддiлу освiти

полiтику Комунального
ol ради.

Комунал ьне пiдпри€мство

Безлюдiвськоi'

I]lllприсN4ствА
аJlьних громал сiл. селищ,
i БсзlIкlдi BcbKoi' се.lrищнtli
ytlaJI b1lo1,o пiлприсмства
ра,rtи т,а

JlЬНИК)).
JllKBlrlattlK)

фiнансуваtlня <Програми
щнсll' ради на 202l piK>,
iнансування кПрограми
щ, що увiйшли до складу

iнансуванltя кПрограми
ноj'молодi сiл та селищ,

на 202l piK>.
iнансування <<Програми
i,t,ей, якi проживають на
ti BcbKoj' сел и Lцноi' ради на

lllallcV ван IIя

риторiТ ci.ll та
02l piK>,
iнансування
що увiйщли

iнансуванttя

увiйшли

<<lIрограми
селищ, що

кПрограми
до складу

"Програми
до складу

:bKclT сеJlи l1lHoi' рали VII I

lt1.1ltlжсttIIя гlро заl.ал ьний
я йогсl у нсlвiй редакцir',

професiйного розвитку

равлiння Безлюдiвськоi'

п рое кl,н ()- ко шторисноТ
ого клубу за адресою:

ну XapKiBcbKoT областi
Безлюдi BcbKoi' сел ишноТ



Безлюдiвськоj, селищноi' рали, заl.t]ер/lженlIя l Iо.гt

БезлюдiвськоТ селищноТ рали та tsжи,г].я захо
ресстрацii)> та затвердження Положення у новiй ре

20. Про передачу Комунального закладу
<lитячо-юнацька спортивна школа з видiв сп
Безл юдi вс ькоТ сел и щноТ рали у пiдп орядку ван ня

2l. Про внесення змiн до рiшення l cecil' (ll е.га

ради VIII скликання вiд I0 грулня 2020 року <П
педагогiчним прачiвникам за престижнiсть у прашi

22, Про передачу майна комунальноi' власност
ради в комунальну власнiст.ь на ба,,tаrtс Кому
гli:tllриr,мсt'lзу Бc,зllttl.,titlct,tttlj, cc.llиttttttll ра.tи ((l l
/l()Il()M()I и JVq j XapKil]cl)K()l tl pitйtltlt, >>.

23. Про затверлже1lня I lо.lIоження IIро llоряlr
дитячих закладiв оздоровлення та вiдllочинку у 2О2

24. Про наданlIя ма,герiальнtli' л0llом()ги
Федорсlвичу

25. Про затвердження Програми фiнансовоi
пiдприсмств БезлюдiвськоТ селищноТ рали на
видiлення ,га використання коштiв з сели
селищноТ рали у формi фiнансовоi' пiдтримки та
i заходiв Програми фiнансовоТ пiд-гримки
Без"rlкlлiвськсlt' ссjlишtllоi' родt,,га здi йсltснltя BttecKi
на 2021-202З р.р,

26. Ilро перейменування клубногtl закJIалу <Безл
на комуllальt-lий заклал <<Без.гrкl/tit]ський се.ltиtrt
селищноI ра:lи XapKil]cbK()1,o райtlrlу XapKitlcbKtt'i t

Положення т,а за,[верлження llоложення llp() к()му
та штатного розпису у новiй редакцiТ.

27 . Про створення комунальних закладiв:кХорош
кВасищiвський селищний клуб> БезлюдiвськоI с
району XapKiBcbKoT областi. Затверлження Положен
розпису закладiв.

28. Про створення комунальних закладiв:
бiблiотека>, <Хорошiвська публiчна бiблiотека>
бiблiотека>, <Котлярiвська публiчна бiблiотека>,
бiблiотека>> Без.ltкl:tiвськоj' селиlrtнOi' ра,ltи XapKiBc
областi. За,l,вср,ltжеtlнЯ l lt1.1ltlженl]я, с l рук lури l а LU.I.

29. l lpo вкJIючеt]ня tlб't,к-l,itl KoMyHaJlbH()I.o майнl
РаДИ, ЯКi ГtiДltяI'аю,lь Ilере/lачi в tlренлу, Jitl Irepe;tiKiB

З0. I lpo tstlесеtlня змiп до рirшенtrя ll cecir' Безлrtlлi
скликання вiд 22.12,2020 року <Про селищни
селищноТ рали Ha202l piK> та додаткiв дtl нього (205

3l. Про премiювання селищного голови.

женllя Ilpo вiддiл освi,ги
ts щолсl йоl,о державноi'

цll
KiBcbKoT районноТ ради

Nq l)) вiддiлу освiти

) БезлюдiвськоТ селищноТ
встаноtsлення надбавки

розмiрi ЗOУо>>,

Безлюдi вськоТ селищноТ
IblloN4y tlекомерцiйному

li lp llервиtlноi' медичноТ

к нагIравltРння дiтей до
рочi. l

Мироне[ко Михайло

пiдтримки комунальних
021-202З р.р., Порялку
бюджету Безлюдiвськоl'

ерел i ку напрямiв, завдань
мунЕulьних пiдприсмств
дсl i'x статутного капiталу

дiвський сфлищний клуб>
ий клуб>> БезлюдiвськоТ
б.;rас,t,i. Вн9сенl-iя змiн до
t}Jl ьн ий закцlад, структури

ьки й були нок культури),
tщноТ ради Харкiвського
я, структури та штатного

Безлюдiвчька публiчна
кВасищiврька публiчна

<JIизогубiвська публiчна
кого райофу XapKiBcbKoT

l I()I,() рtlзlI|ису зак.падi в.,lJ

Бе,зл юлi в(ькоТ селищноТ
lсрUl()l() ,|,а jtpyr.()I,() l,иllу.
;bKol' сеJlищноТ рали VI II

бюджет БезлюдiвськоТ
6000000) (код бюджету).



З2. Гlро затверлжеtlня [lоложення
вiдбоРу суб't.кт.i в оrtiнtlчнtlt' :]iя,,tьнtlс,гi
оцiнок земельних лi.lrянOк на rери,l.сlрii.
тх подальшого продажу та створення
дiяльностi.

33. Про затвердження проек.I.у землеустрою щ
дiлянки 0,1200 гадля ведення особистого селянськ(
Левицького Р., (бiля бул. Nч l25 Г) в смт Безлю
xapkiBcbkoT областi та передачi ii'безоплатно у вл
олексiтвнi

34. Про затвердження технiчноТ документ.ацi
встановлення (вiдновлення) меж земельноj. дiлянк
плоlIlеtо 0,1 500 l,a лJп t.lсtlбис,гtlt.tl }ки.1.1l()в()l.()
Левицькоl,t) Р., l07 в cM.t. Безltкl;tiвка Харкitsськ()|,()
та передачi il'безоllлатнtl у tsJlасlliс,гь t.p, KtlLty I'риl.

35. ПрО затвердЖення .гехнiчнtlI' 
:roKyMeHiaui

встановлення (вiдновлення) меж земельнот дiлянк
площеЮ 0,1500 га для особистсlго житJlового б
овочевому,40 в смт Безлюдiвка Харкiвського рай
передачi rT безоплатно у власнiсть гр. Арестовiй Bi

3б. Про затвердження технiчноТ документацi
встановлення (вiдновлення) меж земельноr' дiлянк
площею 0,2500 га для особистого житлового булiвн
зl-А в селi tIIубiне Харкiвськt-lго району XapKiBcb
власнiсть r,p, Салжузi оленi Вiт.алiтвнi

IlpO ll()ряllо
lla llp()ltci(

Бсзltкlлiвсь
KoMicir' з Bi

37. Про затвердження .гехнiчноТ локументачiТ
встановJtення (вiдновлення) меж земельноj' дi;rянкl
площею 0.1 l00 I,a )Ulя tlсобистtlг.tl жиl-JlоI}о|.()
I_{ен,граЛьнiй, з5-Д в ceJli Jlизоr.убrвка XapKiBcb
областi ,га передачi jr' безопltатно у вJ]аснiс.гь r,p.
Васильовичу

38. Про затвердження технiчноi' документацiТ
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлян
площею 0,2500 Го для особистого житлового булiвнI
с. Лизогубiвка Харкiвського району xapkiBcbkoi
безоплатно у спiльну cyMicHy власнiсть гром
Михайловичу та Старовiй Любов Максимiвнi.

З9. ПрО затвердЖеннЯ технiчноj' локументацiТ
встановлен}lя (вiлнов"llення) меж .]eMcJlbгttll' лillяttк
площек) 0,2500 I,ц дllя tlсобис I oI,() жи lJl()l]()l tl бу,tiвtt t

7 в се"гti Ли:зtlгубiвка XapKiBcbKtll,cl райоrrу XapKiBcbK
BJtacHicT,b l,p, Сl-аровiй Ка,l.еринi Фелорiвнi.

40. Про затвердження технiчноТ документацiТ
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дi,гtянки
площею 0,16800 га для особисr.ого жи.гJtоtsOго

llроведення конкурсу з
ltlя експер],них l.рошоtsих
t'селищнфi' ради з метою

у суб'сктiв оцiночноj'

нам СтарРву Михайлу

i'областi ф перелачi iТ у|,

iз земJlе),строю щоло
Halypi (rta мiсчевос,гi)
/tiвtlиц,гва по ByJl.

t]

iy



I{ентральнiй,35 в с. Лизоl-убiвка XapKiBcbKtl1.o pai
передачi ii'y B.,lacHic,r,b l,p. KypaKciHy l}iK,l()py Фс:tо

4l . ГIро затвердження технiчноl' лофмент.ацi
встановлення (вiдновllення) меж земсJlt,нtll' rlli.ltягtк
площею 0,lб350 I.a лJlя особист.оlu жи,I
пров. Шкiльному, 7 в с. JIизогубiвка Харкiвськсlго
та передачi iT безоплатно у власнiсть гр. Блуловiй tl

42. Про затвердження технiчноr' допументацi.
встановлення (вiдновлення) меж земельнот дiлянк.

платного особистого строкового cepBiTyTy гр. KocTi
45. Про затвердження проек,гу землеустрою ш(

4J. l lpo затвердження технiчноТ локументацi
встановлення (вiдновлення) меж земельнот дiлянк
площеtо 0,063 l0 t,a lulя tlсобис ltlt,tl жиl,J|оts()l,(
Орсшlкtlва, З9 ts см,| [Jасиlцсt]с XapKit}cl)K.I.() райо
передачi ii'y B;racHic,lb гp. ()хримснк() t}iK гtlрii'Jlеонi

44.Гlро за,гвердження i.ехнiчноi' докумен.гацii
iнвентаризацiт земель комун€Lльнот власностi Безл
площею 0,0025 га (торгiвля, договiр на 5 poKiB) за а2
г, смт Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoj

дiлянки площею 0,1500 г& для особистого житлово
Лесi Украl'нки, З в смт Безлюдiвка Харкiвського рай
передачi ii'y власнiсть гр, Шевченку С)лександру Во

46. Про затвердження -гехнiчноj' документачii.
встановлення (вiлrrовлеtlня ) меж зeMeJlbH<ll' lti;lянк
площею 0,1500 г? д.itя особистоI.о }киlлOвог() булiв
l37 В смr,ВасиIцеl]е Харкiвськ()гtl райtlн,ч XapKiBcbK
власНiсr,ь l,p. XapiHy Васи.llкl I ler.ptlr]иlly.

47. ПрО затвердЖеннЯ IlpoeKTy земJlеустрою що
дlлянки площею 0,2362 го для особистого жи |]Io
Поштовiй, 45 в селi Лизогубiвка Харкiвського райо
передачi ii'y власнiсть гр. Бслсвцовiй I\4аринi Володl

48. I lpo надання дозволу на розробку проекту земл
земеЛьноi' дiлянки площею 0,122О га, у власнiсть,
селянського господарства по вул. Пушкiна, (бiля зем
васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT облас
Олексiйовичу.

49, ПрО затtsердЖеннЯ техlliчlttlТ докумеt{таlt
(вiднов.llеtlня) мсж зeN4e.lIbtltlt'lli;lяtlки в rral.ypi (rla Mi
га ллЯ осtlбисr,оt,tl жи,I,Jlоt}()I,о Сiу;tiвгrиl{1,1]а II() t}y
Лизогубiвка XapKiBcbKOI.o райоrtУ XapKitlcbKot' о(
власнiсть гр. Бс:.гtс,вцовiй Валент.инi I IaB.,liBHi.

lHy XapKiB(bKoi' областi та
)t]и Lly.

йоrlу XapKi вс bKoj' областi
iT l BaHiBH i.

iз землQустрою щодо.Jв HaTypl (на мiсцевостi)
цтва по ву|л. Пушкiна,7 в

acTi та| перелачi il' у

дiвськоl' селищноТ ради
pecoto: вул. Орсшкова, 5-
областi та встановлення
iй Галинi Анатолiтвнi

вiдведення земельноТ
булiвнич|гва по вулицi:- l

ицтва по в[л. Орсшкова,
li' tlблас,гi гР перелачi iТ у

о вIдведеt{ня земельноТ
.lго 0удlвн1,1цтва по вул.

у XapKiBclKoT областi та
мирiвнi.

устрою щодо вiдведення
дJlя веденFlя особистого
пьноi'дiляt|ки J\lb 7) в смт
i .р. МарУенку Сергiю

l' tцсlltо встановлення
:t{cBtlcl,i ) гlltоLцею 0,2500
.ЛiкарсьrliИ,Чв селi
tacTi та гiерелачу lT у



50. Про надання дозволу на розробку п
вlдведенНя земеЛьноТ дiлянки у власнiсть, для буд
житлового булинку, госllоларських булiвель i clt
провулку Боровому в celri lItlzrollbtlx Харкiвськсrго
гр. Кащавцеву ()лександру | вановичу,

5l. IIрО затвердженt{я r.ехrtiчtttlt' ;ttlKyMett.l.alti
встановлення (вiдновлення) меж земельнOi' дiлянк
площеЮ 0,1500 га по вул. Курортнiй,4 в смтВаси
xapkiBcbkoT областi та передачу iT у власнiсть
Олександровичу.

52. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) зе
площею 0, 8957 га iз земель колишнього КСП
ведення товарного сiльськогосподарськоi.о вироб
власнiсть гр. Золотько Тетянi Василiвнi.

53. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) зем
площею 0, 42l8 га та N 64з(2) пJ]оIllею 0.2208 га i

<ЧервониЙ tlарl,изан)) /lJlя t]сi(сtlllя |.()BapH()l.()

54. Ilpo видiлення в на,гурi (на мiсцевос,гi) земе.llь
0,4653 га iз земель колишнього КСП <Червони
товарного сlльськогосподарського виробництва
cyMicHy власнiсть гр. KaHyHHiKoBy Миколi I\4икола
Олександру М иколайовичу.

55. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) зе
площею 0, 9107 га iз земель колишнього КСП <

Ведення товарного сlльськогосподарського вироб
власнiсть гр, Мlаляр BiKTtlpii' [3iк.гсlрiвнi.

56. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) зе
пJlощек) 0,4553 I,a iз земс,гtь к()JlиlllIIl,()l.() K(]I I ((

ведення товарного сiльськоl-осподарськ()го вироб
власнiсr,ь г,р. JlaBpyK Микtllti Архи| l()l]иllу,

57. l Ipo ,]а,lверr{ЖеllнЯ lIp()cK,I.) JcMjIcyc lp()l() Itt()

дiлянки для велення особисl,оI,о сеJlянського госпо
по вул. Орсшкова, lЗ7 в смт Васищеве XapKiBcb
областi та передачу iT у власнiсть гр. XapiHy Василю

58. Про надання згоди на виготовлення те
землеустрою щодо встановлення (вiлновлення) м
HaTypi (на мiсцевостi) згiдно державного ак
користування землею на територiТ Безлюдiвськ
JIизогубiвськоi' сiльськоТ) радИ Харкiвського район
Зссву Петру МIихайловичу.

59. l Iptl ']а'I'1]ср.ll)КеllIlЯ Ilр()ск,|,Y i.l lcM.lc\c l.p()I() IIt(

дi.ltяtrl(и i(,lя p(),JMittlcttttlt lц cl(cllJl\ulittril'tlclI()l]llиx. l

бу.Ltiве;rь i cll()p)jt 1.6_5(l9 l,a II() l]\,l. l lprlMиcJl()I}a



Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та п
KMIETIHBECT_CMI_{>, строком на 25 poKiB, ставка

60. Про затвердження технiчноl' документацi
встановлення (вiдновлення) меж земельноi. дiлянк
площею 0,145б га по вул. LIlевченка, 2б в с. Кот
XapKil]ct,lttll'tlб.,tac,li l.t ttcllc.irlt,t} ll ) |JJlticlticlt, lp. ll

б I. IIр() IIадаlIl|я il()з|-]()jIу Ila рtlзрttбкч llp()cK,Iy- зсм
зеN4еJlьtl()I i(i.ltянки у lз;tacttic.ll, .rUIrI l]с,rtсllllя

62. Про надання дозволу на розробку проекту зем
земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення

63. Про надання дозволу на розробку проекту зе
земельноi' дiлянки у власнiсть для ведення
господаРства плоЩею 2,00 га в смт Васищеве XapKi
областi гр. Левiнiй Наталii' Петрiвнi.

64. Гlрtl tlаitаlJllя ,]l,().llи llil llcpc.tatl\ ll cvбtlpcll
бу,'tiвrrиIt,l t]il lil tlбcrtl,|,()tJ_\ l]alIllrl бl.titlc.llt, l,topt,il]eJlblttll,tl ttitlcKy),ri.llяlll(a l|,l()||tcl() 2() м] lttl
Васищеве XapKiBcbKOI,o району XapKiBcbKtlt' обllr
Володимировичу.

65. Про Надання дозволу виконавчому KoMiTer.y
РадИ на проведеннЯ експертноi' грошовоТ оцiнк
будiвництва та обслуговування булiвель торгiвлi (о
булiвлi) по вул. ЗмiТвська, бl-Е в смт Безлюдiвка дл
ющен ко Натал ii' Геннадiтвн i

66. Про затвердження технiчноТ документацiТ
встановлення (вiдновлення) меж земельнот дiлянки
площею 0,1500 га по вул. Монастирськiй,27 в см
району XapKiBcbKclt, област.i l-а передачу ,,. у I]JIс
Андрij'внi

67, tlро налання l{(),]t]()Jly }la
земельноТ /li;tянки llJlOllleI()

ptl lрtlбку lIp()cK,Iy ,]eMJl

Володимирiвнi l rtl Bylt. ()зерlri й
обласr,i

68. Про розроблення детilJlьного плану територiТ
та землями запасу комунальноТ власностi cM.l..
району XapKiBcbKoT областi гр. Пiлкапаю !митру Во

69. Про Нодання дозволу на розробку nprr.ory земл
земельноТ дiлянки площею 0,25 га для ведення
господарства по вул. Левицького р. (за бул. J\ъ
Харкiвського району Харкiвськоi'областi гр. tiоu Гр

0,04() l,a у t]Jlac 1l
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70. Про затвердження проек.|.у землеустрою щ
дiлянки площею 0,1283 го для особистого житло]
Матросова, l0-A в смт Хорошеве Харкiвського раi
передачi iT у власнiсть гр. Ворохубiнiй ользi tOpiTB

7l . Про внесення змiн до рiшення ХХХХ
Безлюдiвськоl,селищно\' рали вiл 09 червня 2о20
на розробку tlpoekTy землеустрою Ltlол() вiдtвед
BJlacHlcl I) jlJlя бу.,tiп,lиlt,l l]a i tlбс:tч,|.()t}V|]аII
господарських булiвель i clropy/t !ерюг.а Л.О. в см
Огородньому (бiля бул. Nч 4) Харкiвськtlгt-l рай
(змiни) площi земеJlьнсlt'дi.гtянки (X'l з 0,04 la rla ().

72, Прсl затверлЖен}lЯ tIpoeK.|,y земJlеустрок) tL(

бЗ25l 55600:06:005:0066) зi змiною цiльового приз
iз земель сiльськогосподарського призначення бе
цiльового призначення ((для ведення особистого сел
(для iндивiдуального садiвництва)) iз вилу вик
особистого селянського господарства) на (для
розташоВана В смт БезЛюдiвка Харкiвського райо
Лаптiю lмитру Андрiйовичу.

73. Про н€}данtlя лозвоЛу Безлкlлiвськiй се.llиrднiй
землеустрок) lцо/l() Bi/ttte/tctt н я ,земс; 

tt,lt tlt' ,lri.ll я ll
обслуl,сlвува}iня об't,к,l,iв pcKpcatriйtltlt,tl llpи]ttaLl
населення) opicrrT()BHa IIJlOщa 0,63 r.a lltt llp()}]yJlKy
XapKi вського району XapKiBcbKoT областi

74. Про затвердження проекту землеустрою щ
дIлянки для ведення особистого селянського госпо
по вул. !жерельнiй, l5-A в смт Хороtuеве XapKiBc
областi та передачу iT у власнiсть в гр. Затолокiнiй С

75. Про затвердження проекту землеустрою щ
дlлянки площею 0,1 l57 га для особистого житлово
Зоряному, З2 в смт Хорошеве Харкiвського райо
передачi ii'у власнiсть гр. ()мельчеtlк() l]аl.алir't]i

76, Ilро на](ан}lя ,lO.]|]()Jly на рсlзрtlбку IIро
вiлвелеttttя зсмс"tl,tttl'l /(i.ltяttки у tl;tactlic tb I.

()лексанitр()}}ичч llJ|()Il(clt) (),25 l.Ll .tJlя l]cllct]llя
|,OcIl()r{apcIl]a ||() l]Vjl. llal iprla (бi,lя бr,t, Nq -1l) rз cMl
району XapKi вс ькоl' tlб.,rас,t i

77. Про затвердження проекту iз зем.lrеустрою
дlлянки для ведення садiвництва площею 0,10 га в с
району XapKiBcbKoT областi (прилеглоТ до земельноТ
ТравнЯ) та переДачу ii у власнiСть гр. Караченчеву Е

78. ПрО НздаНня дозвоЛу на розробку технiчноТдо
щодо встаноt}лення (вiдновлення) N4еж зеN,lельн
MicцeBocтi) iз земе,,lь коJlишнього СВК <XapKiBcb



ведення тоtsарного сi.ltьськоt.осIIодарськ()I-() лзи

БезлкlдiвсьtttlI' сеJlиLlltl()i' рали XapKit}cl)K()l,() райсlrl
I вановiй JIюбовi K)pii'Btli

79. Про надання дозволу на розробку технiчноТдо
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельн
мiсцевостi) iз земель колишнього СВК <XapKiBcb
ведення товарного сi.llьськогосподарського ви
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського район
KocbMi ну Олександру Свгеновичу

80. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельн
колишньогО свК <XapKiBcbкa овочева фабрика>
с iл ьс ькогос гl o/lapc ького ви роб н и l t,l.t}a,|.a r l ерелач i Тх у
Миколi lваIlоt]ичу

ttl. tlpo за,гверilжсl]l-]я,l,сх1-1iчrrtli',rt()кумсн.rаltij'
встановJlення (вiдновлення) меж земельноТ лiлlянки
площею 0,l500 га по вул. ЗмiТвськiй, 87 в смт Безлю
XapKiBcbKoT областi та передачу ri у власнiсть гр, Бре

82. Про затвердження технiчноТ локументацii'
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
площею 0,2018 га по вул. Кооперативнiй, 5З в с
району XapKiBcbKoT областi та передачу iT у власнi
костянтинiвнi.

83, Про затвердження проекту землеустрою що
дiлянки плоlцею 0,179[l l,a /lля ведеlttlя особистOго
по провуJlку ()вочевому, j4 в смт Без;rкчtiвка XapKiBc
обласr,i та tlереilачi ii'у BlIacttic,t,b гp. Ба.lrабановiй ']'е

84. l lpo заl,верлження Ilp()eK,|,y JcMJlcyc,|,poK) tl{()

дiлянки зi змiнокl ij' rti:rboBo1,o llризначеlltJя 2l{Jlя р():
основних пiдсобних iлопомiжних булiвеlrь та спору
машинобулiвноТ r,a iншоТ промисловостi площею 1,1

озерна, l3 А, БезлюдiвськоТ селищноi'рали XapKiBc
областi гр. Битюцького Серг,iя Сегiйовича,

85. Про затвердження технiчноi' локументацiТ
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
площею 0,1500 га по вул. I_{ентральнiй, lЗ в смт
райоrrу Харкitзськсlt' облас,r,i та llсреjtачу ri у BJlac
BiI<,r,opiBгli

86. Про за],l]ер/tженllя /tе,гальноt,() tlJlally lери.г()
l1pclc ьол о ч н ()к), t]y.JI и r te Kl ()рt, ш] к() tsа, ca/l и б t t tllt) ж ил | о
Орсш кова ,I,a 

лi.ltя гlкtlкl с i.ll ьс bKtl1,oc ll()j lapc bK()I.o
Васищеве XapKitscbKo1,o району XapKiBcbKot' tlб.ltас.гi r

87. Про надання дозволу гр. Кривонос А.плi
дiлянки за адресою смт Безлюдiвка, вулицi ЗмiТвськ
бЗ25l 55600:00:0 l 2:00 l4, на якiй розташованi н
автомийка з под€Lrьшим викупом земельних дiлянок.
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88. ГIро вl]есеl]}|я JMirr до рilllсrlttя VIl cecij'VlI
селищноr'рали вiл З0 квit,ня 2()2l ptlKy :Ilptl taIl}epl
грошову оuiнку T,оts ((IЗУмруд С> земе",rьноi'д
вул.Орсшкова, 24 Харкiвського району XapKiBcbкo

89. Про надання дозволу на розробку проекту зе
земельнот дiлянки в оренду для обслуговування
Безлюдiвка по вулицi Левицького Р.28 гр, Пiдкопа

90. Про надання дозволу на розробку проекту зе
земельноi'дiлянки у власнiсть для будiвництва i
будинку, господарських булiвель i спорул площе
по вулицi Чайковського, 7l гр. Мliрошнiченксl Свi.г

9l. Про Н?дання дозволу на розробку ltpoekl.y зем
земельноi лlllянки у tsJlаснiс,гь ilля irr;tивi,'tуаjlьн()го
говарис,tвi <<l}o:lt,a>> llJlOtllcl{) 0,()75 l а см l Xtlptl
I}оло;tи м и рilзrri

92. Ilpo надаНня дозвоJlу t{a розрtlбку llpoeK.ly зем
земел bt loT дil l я н ки у BJlac l] ic,l,b,i1.1 lя i н,,tи в i.ltyajl l,tl()l,()
,l-овариствi 

<<Bo.1ll-a>> пJlошlеtо 0,0600 l-a см,|. Хоро
МIиколайовичу

93. Про припинення договору оренди вiд l9 к
дiлянки кадастровий номер бЗ25l 55600:05:002:0l
AHToHiBHoK), номер запису про iнше речове право
дiлянки l.З402 га).

94. Про припинення договору оренди вiд l l к
дiлянки кадастровий номер бЗ25l55600:05:002:0l
Леонi:tовичем, lloMep заllису IIро ittrllc pell()Be
земеJlьн()r' ;ti.rrянки l ._]4()2 l а )

95, llp() llриllИllсllllЯ .lt()l ()l]()p), ()рсlI,tи tli.,l l l к
дlJlян ки каластрови й номер бЗ25 l 55600:05 :0()2:0 l 42
МиколаТвною, номер запису про iнше речове
земельноТ дiлянки 1.4 га)

96. Про надання дозволу на розробку проекту зем
земельноi'дiлянки у власнiсть гр. Гусь lринi Ми
вул. Удянська набережна(бiля бул. J\Ъ l02).

97. Про надання дозволу гр. Проскурiну олегу
проекту землеустрою щодо вiдведення земельн
будi вництва та обслуговування комплексу нежи.гJlо
площею 200 м2 за адресок): см.г. Безлrюдiвка, вул. З

98. ГIро внесенllя змi' д,,, рitrrення VlI cecij' VIIl
сеJlищноi ради вiд 30 квiт.ня 2021 року [Ipcl lrеред
дiлянки гр. MaKolLleHeL{b Во:ttlltимиру ('ергiйtlвичу
СергiТвнi пtl llpOB. llt1.;lу]lичllий.7 см t [jсз;lкl.,liвка.

99, Рiзrlе
99.1 Пiдкогrай д.в. щодо cтBOpeHHrl гери.rорii'
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99.2 Cl асr,ва я.к). rlttl:to llр()l]сrlсl]tlя чepl.tltзtll' с
раrlи l2 :lиrrrrя 2()2l pttKv,

99.3 Чуб l.M. шtО2lg проl|о,]иltiЙ c,t.octll]tJ() р().]l]ит

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денно
селищноТ рuд".
Iнфор,мус; Кузьмiнов М,М. - БезлюдiвськиЙ селищ

Чечуй I.B., голова постiйноi' комiсii'з питань спiльно
громад та житлово-комунаJrьного господарства
KoMiciT стосовно внесення змiн до порядку денно
JЮ7 в новiй редакцiТ, а саме Про прийн
пIдприСмствА ((tlоСТАчАJIьНИК>> зi сltiльноj
громаД сiл' сс.Jlиltl' Mic,t'XapKit]cbK()I,tl району )]
Безлюдiвськоt' селищl]оi' ради, rрийня]l,я ' майн
Кому нал bHOI-() t t i/tгl риt,мс.l l]a (( Ktl t,tя pi tзc ькс>> Бс з.l t ttl
лiквiлацiкl КоМУНАЛЬН()I'() I llлI lРИ('М(]Т't]А (

ВИРIШИЛИ: Голосувати за Порядок
голосували, (зa>) -2l депутат, ((проти) -

додасться).

денний в

HeN4aC, (утр

СЛУХАЛИ: Кузьмiнов М.М. виступив з про
регламенту обрати секретаря ceciT.
!епутати запропонували обрати секретарем ceciT де

вирIШИJlИ ['о;ttlсуваr-и за сскре,|аря cecij, к
прийняr,о, 0,tlJlOcyI]aJlи , ((за)) - 20 леllу,га.гi1]! ((llро,l.и
немас, (/{elryl,a-l, Каlrмик()t] ().С'. rrc t o.1ltlcyBaB),
КалмикоВ О.С. присl.упИв ло виконання cBoi'x обов'

l.слухдЛИ: Про внесення змiн до рiшення VIl сес
ради VIII скликання вiд З0 квiтня 2О2| р. <Про
пiдприсмства <Котлярiвське)) БезлюдiвськоТ сел
послуг з центр€шiзованого постачання холодноТ
водовiдведення Для Bcix категорiй споживачiв

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,l,t), гоJlосуваJlи ((за))

немас, ((уl,рИмttJlись)) - нсма(, (pilrlelllIя ,rto/ta(.t t,ся ).

селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT обл
Доповiдас: Масшiтiн В.В. - r,Bo лирек.гора Ktl <KoT.lt
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а самс ви

т"гя Ко
влас нсlс,гi

ому Pi
маJIись) -

озицiсю

утата Кал

IM и K()t]a

зкi в,

Безлюдi
визнання
щноТ рад
ди та це

межах
Ti>.

piBcbкe>

21 деп т, ((проти))

Без"llк-l:ti

сел и ttlHol'

селищноТ

рали.

БезлюдiвськоТ

риторlаJ,Iьних
ння постlиноl
асти питання

УНАЛЬНОГО
ериторiал ьних

K()MVHaJl Hoj' власност,i
та Ilepe

iBcbKtll' ссl
чl иого до

иtllнсlТ ради та
],I,АчА ЬНИК)).

ня прийнято,
мае (рiшення

iдповiдно до

икова о.С.

.С. Рiшення
- 1leMa(,, (( ,гримались) -

омунального
виконавцем

тралiзованого
езлюдiвськоТ



2.СЛУХдЛИ: Про внесення змiн до рiшення VIIc
ради VIII скликання вiд 30 квiтня 202l р, <Про п
власностi територiальних громад сiл, селищ, Mic
KoMyHulJl bHoi' в.ласност,i тери r opia.ltbtttll' r.рtlма,,iи Бе,,ta tlepci lачi йtll,tl .rl() l{tlMl ll&lllll()| () lli,,tllP
Безл юдi BcbKoi' ceJl и lllH0l' po,tr,,
Доповiдас: Масалiтiн В.В. - тво директора KI l <Кот.

ВИРlШИЛИ Рiшення прийнято, голосували ((за

немас, (утрим€Lлись) - немас (рiшення додасться).

3,СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до рiшення V|I се
ради VlII скликання вiд 30 квiтня 2021 р, uПро пере
що знаходиться у власностi БезлкlдiвськоТ сели
статутний фсlнд,|,а I,()ctl()]lapcbKe вi.llанttя Ком
<Котлярi вське) Безлюлi вськоТ селищн()I рали>.
Доповiдас: Масалi,гiн Е}.В. - твсl лирек,|,ора КП <<Кот

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнят.о, голосували ((за

немас, (утриN4чLпись) - нема€] (рiшення додаеться).
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення
Комунального пiдприсмства <<Котлярiвське) Безлю
лоповiдас: Масалiтiн В.В. - тво директора КП <Кот,

ВИРIШИЛИ: Рiшення гlрийнято, голосуваJlи (за)
немае, (утримilJlись) - немас (рiшення додасться).

5.СЛУХАЛИ: Про визначення олержуваL{ем KolI
п iдприс,мство < Котlrя pi вс ьке)) Безl t Kl,,t i l]c l) к() l' cCJ l и tц
Доповiлаt,: MacaltiтiH t].[J, - l,Btl /tирск,|,()ра Kl l <<Kt1,1.1

ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJlи (за)
немас, (утримаJ]ись)) - немас (рiшення додасться).

6.С'ЛУХА JlИ: l Ipo затверджсння [Iравил б.ltагоус
селищноТ ради
Доповiдас,: Ворсlтников с.в.- начальник вiд,
господарства

ВИРIШИJlИ: Рiшення llрийнятt,l, голосуваJlи (за)
немае, (утримались)) - немас (рiшення до/tас.гься).
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ярiвське>>

- 2l деIIу

Т Безлюдi
,чу комун
ноТ ради

llaJIb1l()Mv
J

ярiвське>>

- 21 леllу

lро облiк
iBcbKoT сел
ярi вське>

- 2| депу

lра]lи.
ярiвське>>

- 2l деп

територiТ

житлово-

- 2l депу т, (проти)) -

ькот селищнот
на зl спlльноl
го району до

:еltищноТ ради
Котrrярiвське)

, ((проти)) -

коТ селищноТ
ьного майна,

на баланс, у
п iдприс,мству

ат, (про,ги))

ву полiтику
,щноi ради.

, (лроти) -

Комунальне

, (проти)) -

БезлюдiвськоТ

мVнаJIьного

iB 9 piBHI



7.СЛУХАЛИ: Про приймання КП (ПОСТАЧАЛЬ
територiальних громад сiл, селищ, MicT XapKiBcbKt
власностi Безлюдiвськоi' селищноi' ради, прийня.гт.я
Kll <Ко.lrярitsське)) Безlrкlдitзс1,1сt)l' ссllиttltltll'
кПоС]'АЧдЛЬIlИК).

ЛОlltlВi;tаr : I'v ttltзettb Д.(). ]ас I vllIlиIi Бс з:Iltl.ril}cl)K(

ВИРIlI]ИJlИ: Рiшен ня прийня,l,о, l.олосуtsали ((з
немас, (утрим€tЛись) - нема€ (рiшення додасться).

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до додатку .j

<Програми соцiально-економiчного розвитку Безл
202 l piK>>.

Доповiдас: Г'утовець А,О. - зас,гупник Безлюдiвсько

вир|ШlИJlИ: Рiшlенttяl llрийI]я,г(), гоJlосуваJlи ((за))
нема(,, ((у,lримаJIись)) - l]cMa(. (pilllelrtIя ,Il()](a( 1.1,ся ),

9. (]JlУХЛJlИ: Ilptl Jа,ll]ер,tжсllня jl();tarKy Лч I tlбсяI.и
благоус,r,роl(), (),]cJIelIelIl]l{) c,I,LlIty,ttltll<i-r:tя ci_,l la ссJ|и
Безлюдiвськtll' ссJIиtl(tJОi' ра;tи й uo: l pirc>>.

Доповiдас; l'у,говсrtь д.О. зас,t,уItник [jeз.ltltliliBcbKtl

вирIШИЛИ: Рiшення прийня.I.о, голосували (за)
немас, (утримаЛись) - немае (рiшення додасться).

l0.СJlУХАЛИ: Про затвсрлженIlя додатку }{Ъ l обсяги
розвитку позашкiльноi' освil.и та пiдтримки обдаров
ttto увiйшли до складу БезлюдiвськоI' селиu_tноi. ради
Доlttlвiдаt,: l'y,ltlBcltt, д.(). iac,| v||lIик ljc t.,rltl.riI}cLK(

вирlLЦИJlИ: Рilлення IIрий}tя,l,о, l,оJl()суt]iIJlи ((за))
немас, (утримались) - немАс (рiшення дода(,l,ься).

прожиtsають на територii'сiл r.a селишl, якi увiйш,lrи
селиLцноi' рuд" на 202l piK>.
Доrlовiдас,: Гутовець А.о. - зас'уllник Безлюдiвсько

t]ирIILlИJlИ: [)iшlеtl rlя прийllя,l(), I.()JI()суl]аjIи ((,Ja))
Немас, (уl,римаJl ись)) - IICN,la(, (piIrreH}tя,t()jtac,r ься ).

l l.СЛУХ АЛИ: Про за.гвердження долатку J\Ъ l
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селищ, що увiйшли до склаДу БезлюлiвськоТ сели
Доповiдас: Гутовець А.о. - застугlник Безлюдiвсь

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)
немас, (утримttлись)) - нема€ (рiшення додасться).

l3.СЛУХ ДЛИ: l lpo за].tsер/(жеtlня ]l()да,l.ку
<ПрограМи фiзИчнtli' куllь,|.ури i ctttlp.l), }, ccJraX
складу Безllюлi BcbKot' сеJlи щ1-1оr' рали на 202l pi к>
Доповiдас: Гутовець А.(). - заступник Безлюдiвс

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (
немас, (утримались) - немае (рiшення додасl.ься).

l4.слуХ АЛИ: Про затвердження додатку J\Ъ l обся
соцiального захисту населення сiл та селищ,
БезлюдiвськоТ селищноi' рали на 202l piK''
Доповiдас., [-у,говеLlь А.О. - зас.гупник Без.ltкlлiвсь

ви1,IlllИJlИ: l)ilttсllгtяl llрийtlr1,1 (). |.()-l()с),l}i_lJlи ((,ta))
немас' ((у,l,рИмаJI иСl,)) - llcMat ( pi rшetl l Irl l(tljца1,,1.п.r,.

l5. слуХ NlИ: tlpo вне(:еtlня змiп лu рiшсrlня V сес
Ради V[II скликання вiд 09 лютого 2O2l р. <Про зат
заг€Lльний вiддiл БезлюдiвськоТ селищноТ ради> та
редакцiТ
Догrовiда.: Боклаг о.с. начальник заI.аJlьн()го
селищноi'рали,

вирIШИЛИ: Рitllення прийня,|,(), I.олосували (за)
нема(,. ((y,l римаJI исl,)) - llcMat ( pi r l lclI l]rl,,ltl,rlц1, l t,ся ),

l6, с,JlУХд-]lИ: l lptl с rl]()рсltllя Ktlvlr llц-|1,1I()l,() ,]aK.l

розвитку педагогiчних lrрацiвникiв>> Без.;rкlлiвськоТ с

Безлюдi вськоТ сел ищноТ рали,

вирIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Urи (за)
немас, (утримаЛись)) - нема€ (рiшення додасться).
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l7.СЛУХ ДЛИ: Про внесення змiн до стру
Безлюдiвськоj' селищноi' ради та ii' структурних пi
Доповiдас: Гутовець А.О. - зас.гупник Безлюдiвськ

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнятtl, голосув€ulи (за
немас, (утрим€lлись)) - немас (рiшення додас].ься).

l8.СJIУХДЛИ: Про н?/lання /{озI]оJlу на коригува
документацiТ на peкoHc,|,pyKrtiKl Васиttliвськtlг() ceJl
вул. Орt,шкова, 45, cMl,, [}асиIllеl}е XapKit]cbK()lrl рай
Доповiлас: ['уr,сlвець д.О. засl,уIIник Бсз.llкt.цiвськ

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за

немас, (утримzLлись) - немас (рiшення додасться).

19.СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до рiшення I

селищноТ рали VIIl скликання вiд l0 грудня 2020
освiти БезлюдiвськоТ селищноТ рали, затверджен
освiти Безлюлiвськоl' сеJlиIцноТ рали 

,1,а t}життя зах
ресстрацiТ> 

,l,a заl,верлження Iltllltlженrlя у нсlвiй ре
Доповi:tаt,; KpиBt1.1latltlBa (),А. l|аLIа,lьllик Bi,lt.lt

сеJIи Llttl()T ра;tи.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€ци ((

немас, ((утрим€шись) - немас (рiшення додаеться),

20,СЛУХ АЛИ: Про передачу KoMyHalrbHoгo за

ради <fiитячо-юнацька спортивна школа з
пiдпорядкування Безлюдti вськоТ селищнiй радi.
Цоповiдае: Криво.llапова О.А. начальник
селиlltltоi' ра,,tи,
l}ИРIlllИ)lИ: I'ittlcllttll llрийllя,l(). l ()]l()c\ l]t1.1lи

немас, (у,I,римzulись)) - нема(, (pirrlerrllя доllа(, l.ься).

2l.СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до рiшення l с
селищноТ ради VIII скликання вiд l0 грулня 2020
надбавки педагогiчним гtрацi вникам за престижнi
Доповiдас: Криволапова о.А. - начальник вiддiлу о

Mipi 30%>.
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t]ирllllИJlИ: I)ittlctltlя llрийltяI()t I,().l()с},|]Ll,1и <{зt)

HeN4aC, (уl,римаJlис},)) - нема(. (pi rrlегrня /(()l(а(,,r.ься ).

22.СЛУХ N)И: Про передачу майна комунально
селищноТ ради в комунальну власнiсть,
некомерцiЙному пiдприемству БезлюдiвськоТ
первинноТ медичноТ допомоги Ns З Харкiвського ра
Доповiдас: Гутовечь А.О. - заступник Безлюдiвсь

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, гоJlосуваJlи (
немае, (утримiUlись)) - нсма(, (pi rшсrrlIя ]-(()/tа(.,r.ься ).

23.CJlYX АJlИ: llpo за,lверлження lltl.;ttlжегl}tя Ilp() I

до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку у
Доповiдас: Гутовець А.О. - заступник Безлюдiвськ

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за
немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

24. СЛУХ АЛИ Про надання матерiальноТ допом
Доповiдас: Пiлкопай A.I]. - секретар виконавчого к

ВИРIШШlИ: I'itIleHllя lrрийtlя,|,(), l,()Jl()суваJIи ((за

немас, (утримiulись)) - немас (рiшенttя лодас,гься).

25.СJIУХ АJlИ: llpil Ja'I,t}cp.rtжc l I}lя

пiдтримки комунальних пiдприемст,в Без.ltкlдiвсько'
202З р.р., Порядку видiлення та використання ко
БезлюдiвськоТ селищн()Т рали у формi фiнан
напрямiв, завдань i заходiв Програми фiнансовоi
пiдприсмств БезлюдiвськоТ селищноТ рали та
статутного капiталу на 2021-202З р.р.
Доповiлас,: Булник Л.М. - начальник фiнансовоI.о у

ВИРIШИЛИ: Рitllення llрийнят(). |,оJl()суl]аJlи ((за

нема(,. ((у,l,ри маJI ись)) - llcMa(, ( pi r r rсr,,,11,:цt),,til( t t,ся ).

26.С)IУХДJlИ: Ilpo rrерейN4L.llуt]аtlllя Kltvбtttlt,o
селищний клуб> на комун€шьний заклад <Безлю
БезлюдiвськоТ селищноТ ради Харкiвського рай ну XapKi
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[JнесенlIя J]\1itt .,ltl l ltl;ttliltctltlя lц Jal lJср.t7ксlltlя l Itl
заклад' структуру та шта.гний розгlис У новiй Редак
Доповiдас:: Пiдкоrrай А.В. - секре.гар виконавчоI.о

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,гtl, голосували (за
нема€, (утримчlЛись) - немаС (рiшення лодасться).

27. СЛУХ АЛИ: Про створення комунальних закл
культури)); кВасищiвський селищний клуб> Безл
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi.
структури та штатного розпису закладiв.
Лоповiдае: Пiдкопай A.t]. - секретар виконавчого к

вирllllИJlИ: l)iltlctlllяl rlрийllя l(). |,();l()с\,l}а.]lи ((.}а

lle]\4a(,, ((V l рИмаJl Llcl,)) - ]lcMat ( pr r l lcl l l lrl,|l(),,ll-i( t t,сяt ).

28.слуХ АЛИ: Про створення комунальних закладi
бiблiотека>, <Хорошiвська публiчна бiблiотека>,
бiблiотека>, <Котлярiвська публiчна бiблiотека>,
бiблiотеКа>> БезлюдiвськоТ селищноТ ради XapKiBc
областi. Затверлження Положення, структури та шт
Доповiдас: Пiдкопай А.В. - секретар виконавчого

вирIШИЛИ: Рiшення прийня,I.сl, I.олосували ((за

немас, (утрим€ulись)) - нема(, (piLrleHllя д()]lа(,-гься).

29.сJIуХ 
^JlИ: 

lIpo l]кJll()чсl]ltя tlб't Ktitl l{()\4\ lla.ll,
селищllоТ ради, якi tri/UtяI.аl()l.ь IIерс]lачi в opetl2ty,
другою l,иllу.
Доповiдас: Булник л.м. - начальник фiнансового у

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнятtl, голосували (за)
немас, (утримаJIись)) - немас (рiшення додасться).

з0. слуХ АЛИ: Про внесення змiн ло рirшення Il ceci
раj(и VlIl ск]|и l(Llllllя rзi. r ]] l ].]()]() р()l(v ((l
Без.llttl;titзсьt<tl't cc.Iиllttltli' ра.tи rra ]()] I pir,.>, ra.,tt,,tarKi
(кtlд Сlкl;tжсrу).
Доповiлаt,: Булник Jl.]VI. -. нача.,Iьник фiнансов0I.0 yll
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ВИРIlllИЛИ: I)illlctlttя ltрийllя l(). l.(),l()с\,l]а]|и ((,tit

нема(,, ((у l ри Majl исtl)) - | lcMa(, ( pi rr lcrl l lя, t(),rta(, l t,ся ).

3l. СЛУХ дJlИ: tlpo гlремiювання сеJlищ}lоl,о гоJ|tl
Доповiдас: Стассва Я.tо. - секретар селищноi.рали.

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за))
(Чуб [.м., Левченков С.о. ), кутримаJIись)) - немае (

СЛУХАЛИ: Кузьмiнова М.М. який оголосив, u_l

земельних вiдносин. Ilo BciM питанням доповiдас,Тк
- головtlий спецiа;liст вi:tдiлу земельних вiдносин

32.сJIуХ 
^JlИ: 

I1po за,гt]ер](Жеtiня [ ltlлtlження г

конкурсУ з вiлбору суб't,к,t,iв tltlitltlч Htll' itiя.llьlltlс,t i

грошових оцiнок земельtlих дiлянок на територiТ
з метою i'x пода_льшого прода}ку .га створення ко
оцiноч ноi' дiял bHocTi.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув.Lпи ((за))

немас, (утримались) - нема€ (рiшення додасться).

ЗЗ.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту земл
Зсмсльгttlj',,ti.ltяllки ll() вулиtti JlсrзиIILк()l,() I).. (бill
Безlr ro:ti rз ка Х apr<i Bct,t<tl I tl рай tl l l v Xaplci |зс t, lctll' trб., t ac.l i

у tsJIаснiс rb r,р, l ttpltlrltKtl ()llcHi ().rlcKcil'Brri

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,t,(), I,.Jl()cyBaJ|и (за))
немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

34. слуХ АЛИ Про затверджен ня техн i ч ноТ докуме
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в
вулицi Левицького Р., l07 в смт Безлюдiвка XapKiBc
областi та передачi lT безоплатно у власнiсть гр. К
ВИРIШИЛИ: Рiшення гtрийня,r,о, голосув€Ulи ((за))

немас, (утримались)) - нема€ (рiшення додаеться),

, ((проти)) -

l9 депута в, (проти>> - 2
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2l деп

ься).
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35.СЛУХ АЛИ: tlро затвердження технiчноТ докуме
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
llpoByJlKy Овсlчевtlму, 4() в cM,l. Бе,зlrttl:tilзка XapKi
сlбласl,i l а llсрсjtач i ll' бс,зtlllJli_i,|.ll() \ tз_ lacltic l t, | р. д
t]ирILllИ)lИ: l)itttеtttlя rrриЙ}]rll(). |,()Jl()cyBaJl
(Apecl-tlB I().(). I{c l,()JIOcyBaB), ((llр().|и)) - licMa(,. ((у l.p

додасться ).

36.СЛУХ АЛИ: Про затвердження TexHi чноТ докуме
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
вул. Шубiнськiй, Зl-А в селi Шубiне XapKiBc
областi та передачу rT у власнiсть гр. Саджузi Оленi
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€tли (за]

немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

3 7.СЛУХ /']lИ: I l ptl l]аl,tsерltже1| ня r,ex l t i ч l ltlТ ittlKy Me
встановлен н я ( вiдновrrен ня ) меж земсJ l bHtll' лiltя н ки
вулицi [{ентральнiй, 35-А в селi Лизогубiвка XapKi
об.llастi та передачi lT безоплатно у в;tасtliс,гь l.p.

Васил ьови чу

ВИРlШИЛИ Рiшення прийнято, голосували (за
немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

38.СЛУХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ докуме
встановJlення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
вул. IIижtliй. б в с. J[и,ltll,убillка XapKiI]cl,K()l.tl райtl
гrередачi ii' бсзtltljlаlll() у clIi.ltbrlv сумiсгt,ч tз.llасtti

Михайлу Михайловичу т,а Старовiй Лкlбсlв Максим
ВИРIШИJ'lИ: PiLLleHllя гlрийня,l,о, l.оJl()суваJIи (за)

немас, (утримались)) - немас (рiшення додас.гься).

39.слуХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ докумен
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
вул. Лiкарськi й, 7 в селi Лизогубiвка Харкiвського
та передачi iT у власнiсr,ь гр. Старtlвiй Катеринi Фед
ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за
немае, (утрим€Lлись) - немас (рiшення додасться).
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40.слуХ дЛИ: Про затвердження технiчноТ докуме
встановл ен ня ( вiдновлегt ня ) меж зеlчlеJl bHoi' дiл я н ки
вул. l_{ентральнiй, з5 в с. Лизогубiвка Харкiвського
та передачi iTy власнiстt, гр. KypaKciHy BiKTopy Фел
вирILлИЛИ: Рitllенt{я ltрийня,t,с), г,оJl()суваJlи ((за

|-teMa(,, ((ч lрИМаJlис|,)) - |l{,,MLt( (;lirrrcrlllrl .t(),ti_l{ l|,ся ).

4 l .слуХ АЛИ: tJро затвердження технiчноТ докумен
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки
пров. Шкi.rrьному, 7 в с. Лизогубiвка Харкiвськсlго
та передачi iT безоплатно у власнiсть гр. Блуловiй Н
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lли (
немас, (утримаЛись) - немаС (рiшення додаеться).

42. СЛУХАJIИ: ГIрсl

щодо l]стан()tsJlеllня

м iclteBoc,r i ) ll() I]vJl.

XapKitзct,Ktll' tlб;lac,l i

Олексiйtlвичу

:]a,гl]epll)KeH Il я

(вiцнсlв.;tенlrя)

IlvrrlKilta.7 l]

la tlcpc.,ta,ti

технiчtlот лок
меж ,]cMcJlbll

см l IJасиrrtс

ll } |t.lactIlc,|

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, гоJlосуваJlи (за)
немас, (утримались)) - немае (рiшення додасться).

43.слуХ лЛИ: Про затвердження технiчноТ докумен
встановлен ня ( вiдновлення) меж земел ьноТ дiля н ки
вул. Орсшкова, 39 в смт Е}асищеве Харкiвського рай
передачi ii'y власнiсть гр. Охрименко Вiкторil'леонi
вирlLllИ)lИ: l)ittletlltя llрийllя l,(). |.().l()с\,l]аjlи ((.ta))

ttc]\4a(,, ((у l,римLlJlисI))) - IlcMa( (pirrrcllllя j(().;ta( t,t,ся),

44.слуХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ локумен
iнвентаризацiТ земель комун€Iльноj' власностi Безлю,
адресою: вул. Орсшкова, 5-Г, см.г Васищеве XapKiBc
областi та встановлення платного особистого
KocTi Hi й Галинi АнатолiТвнi
вирIШИЛИ: Рiшення ltрийнято, голосув€lли (за)
немас, (утримчlлись) - немас (рiшення додасться).
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45.СЛУХАЛИ Про затвердження проекту земл
земельнот дiлянки по вулицi Лесi Укратнки, 3 в с

району Харкiвськоt'обltастi та передачi ii'y власнiсть
Володимировичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за
нема€, (утримались) - немас (рirllення доласться).

46.СЛУХ ДJlИ: Про затt]ердження техlliчноТ до
щодо встановJIення (вiдновлення) N4еж земельll
мiсцевостi) по вул. орсшкова, lз7 в cмт Васи
Харкiвськоj'областi та передачi ii у власнiсть гр. Ха
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували
немас, (утримались) - немас (рiшення додаеться).

47.СЛУХ АЛИ: Про затвердження проекту
земельноТ дiлянки по вул. Поштовiй, 45 в

району XapKiBcbKoT областi та передачi 1Т у

селi
власнi

Вt1.1ttlltи м ирirlrri

t]ИРIlllШlИ: I)illlсltttя rrрийllя,l(). l,()Jl()с_\,l]а_lи ((

нема(,, (уl,римаJlись)) - нема(, (pirlclltlя jl()j{а(,l,ься ).

48. СЛУХ АЛИ Про надання дозволу на розробку п

вiдведення земельноТ дiлянки у власнiсть, для веден
господарства по вул. Пушкiна, (бiля земельнот дiля
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Марче
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (

немас, (утримzLпись)) - нема€] (рiшення додас-гься).

49. СЛУХ ЛJIИ: I lpo заl,вердження т,ехнiчноТ локуме
(вiдновлення) меж земельно'l' дillягtки в нагурi
Лiкарськiй, 9 в селi JIизогубiвка XapKiBcbKcll-tl рай
передачу if у власнiсть r,1l. Бс;tс,вцtlвiй Ваllег1.1.инi I Ia

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((

немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

- 2l деп т, (проти)) -

трою щ
Безлюдiв
гр. Шевче

- 21 депу

ментацii' i

I jllJlяlIки

ве XapKi
iHy Васил
'2l деп

земле с,грою що
изогубi
ь гр. Бслс

- 2l депу

у зем

я особисто

ки.l\ф7)в
ку Сергiю
- 21 депу

l ацiТ щод
на мiсце

у XapKiBc
iBH i

вlдведення

Харкiвського
Олександру

, (проти) -

землеустрою
в HaTypi (на
ького району
Петровичу

, (проти) -

о вiдведення

Харкiвського

цовiй N4аринi

, ((llроти)) -

устрою щодо
селя нського

мт Васищеве
лексiйович.
т, ((проти)) -

I]становлен ня

:Ti) по вул.

коj'обllастi т,а



50. слуХ АJ7И: tlpo надання дозволу на розробку п
вlдведення земельноТ дiлянки у власнiсть, для будi
житлового булинку, госгlодарських булiвель i спору
се.гti Подсlльсlх XapKiBcbl(oI,o району XapKiBcbKor'
Олександру Iвановичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,г<l, голосуваJIи ((за))

нема€, (утримаЛись) - нема€ (рiшення додасться).

5l. ('JlУХДJlИ: Ilptl
Iltojt() l]cl aIl()t]Jlcllllя
MicItcBtlc,r i) tl() lJVJI.

XapKi BcbKtlt' tlб.lrас,l,i

()лександровичу

ВИРIШИЛИ: Рiшення
(утрим€}лись) - нема€.

Ja,I,Bep/lжCtl1-1я

(tli,ttltlBlletlttя)

l{y prlp r rrr й. 1 l

,га tlереjlачу 1l'

не прийнято,

t,ехгtiчtlоj' :1tlKy

мсж земельtlо
t} cMl, [Jасишtе

),B.ltactlict,b

голосували (

52. слуХ АЛИ Про видiлення в HaTypi (на мiсцевос
539 iз земель колишнього КСП <Червоний партиза
с i.ltbc l,ког,()с l I()/lapC l,K()I,() ви роб н и l (.1,1]a ,I,a

гp. Зtl:ttl ll,Ktl | с tяtli I}аси,lirзrli
I]иI)llIlИJlИ: l)ittlcttllяt rrрийllя l(). I ()JI()с\l]аJ|и ((,tll))

llcMa(,, ((у l,римаJlись)) - tlcN4a( (prlllclrlIя .l().jlll( lься ).

53, СЛУХ ДЛИ: Про видiлення в Hal,ypi (на мiсцевос
64З(l) та }Ф 64З(2) iз земель колишнього КСП (
ведення товарного сiльськогосподарського виробн
спi",tьнУ cyMicHy t]JIactiicT.b, гр. I liхнiвськiй Юllil' Bi
BiKT,opoBH i

вирIШИЛИ: Рiшення прийня.t.tl, I.олосували ((за)
немае, (утримались) - немас (рiшення долас.гься).

54. (,J|ухАJlИ: lIp() t]и.ti-lcllllrl lJ lll_tlr 1li (lllt r.ticttclltlc
552 iз земсJIь к()JIИlll}]l,()|,tl K('l l <<Llсрlltltlий llapl и.]аll
сlльськогосподарського виробництва.га передачi ii' у с
гр. KaHyHHiKoBy i\4икоЛi МИкоllайовичу та I,р,

[\4 и колаtйови Lly

I(Ty земл

1-1иц,гва i

по провул

обласr,i

- 2| депу

ентацij' iз

дiля н ки
: XapKiBc

Ilepe

. Штурбi

) - немас,

земел ьн

для ве

чу 1Т

2l ,цеIIу

i) земельн

ервоний п

цтва та
iBHi та гр.

2l депу

ti) ,земеllьн

llJIя t]c/{e}|

riльну cyMi

HyHHiKoBy

строю щодо

уговування
,у Боровому в

. КацавцевУ

, ((проти)) -

землеустрок)

HaTypi (на

o1,o району
Володимиру

проти) - 27,

Т дiлянки Jф

ня товарного

власнiсть

т, ((проти))

х дiлянок Jф

ртизан) для

редачl lx у
агiй Тетянi

т, ((гlро,ги)

j'дiлянки Ns

я l,оварного

ну власнlсть

Олександру



t]ирIlflИJlИ: I)ittleHl]я lIрИйtlя ltl, I,()Jl()сУl]аJ'lИ ((

НеМа('. ((У'l'РИМаJlисl,)) - llcMLt(, (pirrrclIllя .,t().i(Ll(,l t,ся ).

55. СЛУХ АЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсче
575 iз земель колишнього КСП кЧервоний партиз
сiльськогосподарського виробництва та передачу
BiKTopir'BiKTopiBHi

ВИРlШИЛИ: Рiшення прийня.гtl, голосув€lли ((за))
немас, (утримаЛись)) - нема€ (рiшення додасться).

56, СJlУХД,||И: IIptl t;и.lli.lсllllя lJ rra l1 ;-li (lla brictlcr;rlc
404 rз земсJl l, K()Jl и ll I l I|,()l,tl I{('l l << Чсрlвtll l и й l lар,I,и,]а
сiльськtlt,осllоjlарсllК()l'() вирtlбrlиIt,I ва Ia ttcpc,,ta.ry i
Миксlлi Архиlrовичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення гtрийня.г<l, голосували ((за))
немас, (утримаЛись) - немаС (рiшення додасться).

57, СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту земл
земельноi' дiлянки для ведення особистого селянськ
Орсшкова, l37 в смт Васищеве Харкiвського район
передачу lTy власнiсть гр. XapiHy Василю Петровичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)
немае, ((ут,римчUlись)) - нема(, (рiшlенtlя jtо/lа(,.гься).

58. слуХ АЛИ: Про надання згоди на виготовлення
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) м
HaTypi (на мiсцевостi) згiднО державногО акту
користування землею на територii' Безлюдiвськот
Лизогубiвськоl' сiльськоj') ради Харкiвського району
Зссву Петру I\4ихайлови ч),.

ВИРILЦИЛИ: Рiulення IlрийrIя,|,о, t,(),]lосуваJlи ((,]а))

нема(,. ((у l,римаJlис},)) - llCMa(, (pirrrclIllя .rt(),rtll(,tl,ся ).

59. СJIУХ ЛJlИ: Ilpo затверлжеl]l|я
земеJlь}lоl' дiляl lки )|Jlя р()змittlенtlя

lIpoeK,l,y lз землеу
т,а експлуатаuil' t{оtsн их) lliztсобних та

- 2l лепу|rат, (проти) -

i)

))

ly

- 2| лепу{ат, (проти) -

2l лепутрт, (проти) -

трою щоло вiдведення
го господарства по вул.
XapKiBcbKoT областi та

2l лепутфт, (проти) -

хнiчнот документацii' iз
земельноТ дiлянки в

21 лепута]r, (проти) -

J,|,рOю щоло вiдведення

-.]



допомiжних булiвель i сгtо

Харкiвського району Хар
KI\4E'T'l tJt}tlC''|' CN4t{)) (]"^).

ВИРILlIИJlИ ['iшlення llp

немас, (уl,римаJI исt ) - licN4a(

60. СЛУХАЛИ: Про затве

щодо встановлення (вiд
мiсцевостi) по вул. Шев
XapKiBcbKoT областi та пере

ВИРIШИЛИ: Рiшення пр

немас, (утримались)) - нем

б l . СЛУХ АЛИ: Про надан н

вiдведен ня,]eMeJl bHoj' дi.ltя tt

господарсl,t]а в cMr Вас:иLll

Старову AH.ltpi rtl L'ерl,i йtlви
ВИРlШИЛИ: Рiшення пр

немас, (утримались)) - нем

62. СЛУХАЛИ: Про наданн

вiдведен ня земел ьноТ дi"lrян

господарства в смт Васищ
Левi ну М ихайлу I\4ихай.пов

t]ИРILl]ИJlИ: РiшIення II

немас, (утримались) - не

бЗ. С]ЛУХ Д)lИ: IIprl tta,laHti

вiдведеtl 1-1 я земеJl bHoj' дilrя н

господарства в смт Васищ
Левiнiй НаталiТ Петрiвнi
ВИРIШИЛИ: Рiшення п

немас, (утрим€Lпись) - нема

64. СЛУХ АЛИ Про надан н

для булiвничтва та обсл

торгiвельного KiocKy) гtо в

району XapKi вс bKol' областi
ВИРIЦlИЛИ: l'iшIення гlp

нема(,, ((у,|,римаUlис},)) - нема

- 2| деп т, ((проти)) -

уд пtl вул. [lромисJlо
вськот област,i та пе

l5-A в

дачi Ti

llя,l (). l,()Jl()сYl]аJlи ((,]а) - 2l депу
( Pi Шен 1lя /l()/tа("l,ься ),

дження l,ехнiчноТ до
ення) меж земельн lдlлянки

нка, 26 в с. Котл и XapKi
чу ii у власнiсть гр. Г нько Л
нято, голосували (за), - 21 депу
(рiшення додасться).

дозволу на розробку п

у BJ |ас Ii icl ь ,,lл я t}e/lc 1{ l

у
ня,го, I,олосували (за)

ве XapKit}cbK()t,() район XapKiBcb

нято, г()Jl()суtsаJ|и (за - 2l депу
(рiшен ня додасться ).

дозволу на розробку п ктч зем

у власнiсть для веден я особ
ве Харкiвського район

оекту зе

я ()соOис

XapKiBcb

- 2l депу
(рiшення додас:ться).

jt()зв()Jlу на ро,lробку lr к,l-у зем

\ lJ.]lacIlic t l, .tjlrl lJcjtcIl я ()соOис

ве Харкiвського рай XapKiBc

йнято, голосували ( - 21 деп
(рiшення додасться).

згоди на передачу в

говування булiвель ргiвлi (

ицi Орсшкова,5вс Васище
Il Ручiну [3i,галiltl лодимиров

иllя l(). I()Jl()сVl]а]lи ((,]а

( pi rrrcrl l lя . [(),lla(, t,l,ся ).

ренлу зс

л, Васищеве

оренду ТОВ

, (проти) -

землеустрою

в HaTypi (на

ького району
iI\4ихайлiвнi

, (проти) -

еустрою щодо
сеJlя нс ького

оТ областi гр.

, ((проти)> -

еустрою щодо
селянського

оТ областi гр.

т, (проти)

еустрою щодо
сеJlянсьl(оl,о

oi' обlrастi гр.

, (проти) -

ельну дiлянку
луговування

Харкiвського
чу



65. СЛУХдЛИ: Про надання дозволу виконавчом
селищноi' рали на проведення експертнсlТ грошовоi'
ДлЯ булiвНиц,Iва,т,а обс;rУl,()t]уl]ан|lя бу;riвсlrь
tlежи,гJlоtltli' бу,tiIз;li.1 l l() }]ч.l.']Mil'rlct,Ka. (r 1 -1: в cM,r Б
tIр()лажУ t р, I()lltcttKtl I la,la.lril l ctllla,til'Blri.
вирlШИJlИ Рitllення I]e ltрийня,|,(). l,()JI()суt]аJlи ((

де|lута],, ((у гримаJIись)) - lIeMa(..

66. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ док
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельн
мiсцевостi) по вул. Монастирськiй,27 в смт Xclpo
XapKiBcbKoT областi та I]ередачу iT у власнiсть гр, l_{e

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за)
немас, (утримались)) - немас (рiruення /tодасться).

67. СЛУХАJlИ: IIро н&д(ання лозtsOJ]у lta рtlзробку rr

вiдведення земельноТ дiлянки у власнiсть гр. Грiдчи
вул. Озернiй в с. Котляри Харкiвського району Харк
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)
немас, (утрим€Lпись)) - немас (рiшення додаеться).

68. СЛУХАЛИ: Про розроблення детального пла
вулицею Мrру l,a зеN4Jlями запасу KoMyHaltbHot'

XapKit}cbI(()l,() райоrrч XapKillcl,tttl'l tlб.llцс l i l

Всlltоltим ир()t]иLIу

ВИl'lЦlИ)lИ: l)illlctlttrl rrрийtlяl(). l,()Jl()суваJlи

([liдкоrlай /(.l]. lre l,оJl()суtзаlз), <<llр()|и)) - tlcMa(,, ((уlри

лодас,тt,сяl),

69. СЛУХ АЛИ: Про надання дозволу на розробку п
вiлведсння земеltьноj' лiлянки для t]елеllllя
l,оспо,lарс,гва Iltl l]yJI. JIевиl{ькоI,() I). (за бул. ль
XapKiBcbKol,() району XapKiBcbttol' tlб.llас,t.i гр. Kort I'p
ВИРILIIИJlИ: l'illleHllя IIрийня,го, I-олосували ((за))

нема(,. ((ч,гри MaJl исL)) - I lcMi.l(, ( pi l l lcl I l lя .,t().I[ll(, t l,ся ).

злкllliвка

кl,у

- 2l деп

кту зе

горiю Па
- 2l деп , (проти) -

KoMiTeTy

цiнки зем

<lpl,iBlli (t

дlлянки
ве XapKi

ik Наталiт
- 2l депу

ьноl'дiлянки
lCJly I,ову ван ня

я подальшого

кпроти> - 2l

землеустрою
в HaTypi (на

ького району
ндрiТвн i

т, ((проти)) -

yc,lpO|O щоло
iй ЗоТ Вол |дигиирlвнl по

i

т, ((проти)) -

у територ обмеженою
Безлюдiвка

ю !митру
acHocT,i cN4

I liдка

обистого

l07) в см

0 депутатiв
маt,(рiшення

строю щодо
селянського
Безлюдiвка

вичу



]0, СЛУХАJlИ: Ilpo за,гверлже}ItIя |lpoeкl,y

земельноТ дiлянки по ByJl. I\4aTpclctlBa, l0-A
району XapKiBcbKoT crбllllc,t,i ,|,а llерелачi i] у
tOpi'fBHi

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за

немас, (утримttлись) - немас (рiшення додасться).

7l . С]ЛУХ Д.JlИ: I lpo в}lссен1-1я ,]Min .,t,, рilllсння ХХ
БезлкlдiвськоТ сеJlиltlноТ ра.ли вiд 09 черt]ня 2020 ро
на розробку проекту земJlеус,гр()к) tlt(),lo вi/lвеле

власнiст,ь дJlя булiвниLt,r,ва i tlбclry|,()l]yt]altH

господарських булiвель i сlrорул Щерюr,а J0.0. в см

Огородньому (бiля бул. J\b 4) Харкiвського району
ВИРlШИJlИ: Рiшення прийнято, голосували (
немас, (утримались) - немас (рiшення додаеться).

72. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту земл

земельноТ дiлянки iз земель приватноТ власн

бЗ25l 55600:06:005 :0066) зi змitttltсl rli.ltьсlвtlгt-l приз

iз земеllь ci.llbcbKO0,tlcl|()llapcbK()l,() llри,]наtlсllttя Cre

цiл boBtl го tl р и значс н I l я ((]lJI я t]elleH н я t,lсtlСlи сl,() 0,tr сеJI

(для iнливiдуального садiвниц,|,ва) iз вилу ви

особистого селянського господарства)) на (для

розташована в см-г Безлtюдiвка Харкiвського райо
Лаl rl,i ю Дми,l,ру Анлрiйсlвичу,
ВИРlLJ-]ИJ\И: Рiшення не rrрийнято, гоJlосувtlпи

депутат, (утримались) - немас.

7З. СЛУХАЛИ: l-Ipo надання дозволу Безлюдi

розробку lIpoeK,l,y,]емJlеусl,рою tt{()rt() вiлве/tенн

булiвницl,ва,га сlбс"rrуl,оtsуt]аIIня об'(,к,r,iв рекреачiй
вirlllt,lчиI|к\ lti]ес;lсllltя) ll() llp()lJ\.tKl lir.-l1,I\ llи tj с

райоrrу XapKil]c 1,к()l tlб,tас,r i

ВИРlШИ)lИ: РiLLlення Ilрийнято, l,оJlосували ((

зс,мJl

вс
tsJIасн l

немас, ((утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

- 2| деп т, ((проти))

с,грою щ

Хороше

- 2l дел

- 2| деп

i(
ачення зе
,змiни ка

l lc bK()l,() l,

у XapKiBc

земеJ1

о вiдведення

Харкiвського
гр. Вtl хубiнiй Ользi

, (проти) -

XV l cecil' Il скликання
: KIIpc,l н ння дозволу

|-lя ,]eMeJlb oj' дiлянки у
жи гJl() го будинку,

Безлк-lлiв а по провулку

областi>apKi BcbKoi

т, ((проти) -

строю щ о вiдведення

вии номер

льнот дi"гtянки

горiТ земеJIь з
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74, СЛУХАЛИ: [1ро затвердження проекту зе
земельноl' дiлянки для ведення особистого селянс
!жерельнiй, l 5-А в смт Хорошеве Харкiвського
передачу iТ у власнiсть в гр. Затолокiнiй OKcaHi О
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕ}ли (
нема€, (утримulлись) - немас (рiшення додасться).

75, СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту земл
,]емеJlьrlсli':lillяtiки ll() llp()l]yjlK.v Зtlряll()мчл 32 в с
району Харкilзськtll' tlбltас t i,r а llcl)c,.taLli ll' ч lз,rlctlic
BiKTopiBHi

ВИРIШИЛИ Рiшення прийнято, голосувulли (
немас, (утримаЛись) - немаС (рiшення додасться).

76. СЛУХ АЛИ: Про надання дозволу на розробку
вiдведення земельноТ дiлянки у власнiсть
Олександровичу по вул. Нагiрна (бiля буд.
Харкiвського району XapKi BcbKtlj' облас.гi
ВИРIШИЛИ: Рituення гlрийня,t.о, l.оJl()суtstlJlи ((за

немас, (утримались)) - немас (рiruення дtl/tас.ться).

77. СЛУХ ДЛИ: Про затвердження llpoeкTy iз земл
земельноl' дiлянки для ведення садiвництва в см
району XapKiBcbKoT областi (прилеглоТ до земельноТ
Травня) та передачу iT у власнiсть гр. Караченцеtsу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (
немас, (утримались) - нема€ (рiшення дода€-гься).

78. СЛУХДЛИ: Гlро надання ltозв()Jlу на розробку
землеус,грок) ш(OllO t]с,l,ан()t]Jlсt|ня ( Bi]ttltlB,,tett ня )

на,гурi (lra MicltcBtlc,li) i l зcMc.;ll, li()-|tltlIlll,()l () (

фабрико, Для ведення товарного сi.,lьськогосп
територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали XapKiBcb
областi гр. [вановiй Любовi ЮрiТвнi
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((

нема€, (утримались) - немас (рiшення додасться).
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79. слуХАЛИ: 11ро неllання дозвоJlу на розробку
землеустрою щодо встановлення (вiлновлення) 

]

HaTypi (на MicrleBocTi) iз земель коJlиtIJнього с
фабрика>>, /lJlя l}cjtcllHr1,I,()Bapll()l,() ci.llbcbKtll ()cIl()Jl

гериltlрi'i Без;lttl,;liвсt,lсtlj cc:tиtlttttlr' l)Ll.tи XapKitlct,
областi I,p. KocbMiHy ();lс:кса}iлру ('вt.сtltlвичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,I.сl, гоJlосували (за))
немас, (утримrLлись)) - немас (рiшення додасться).

80. СЛУХ ДЛИ Про видiлення в HaTypi (на мiсце
468 iз земель колишнього СВК <XapKiBcbкa овоче
товарного сiл ьськогосподарського виробни цтва та
Омельченку Миколi [вановичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,го, голосуваJlи (за))

немас, ((у],римзUlись)) - нема(, (рiшення до]tа(.гься ),

8l. СЛУХАЛИ: IIро :за.l-вер/tжеIiнЯ ,t.схнiчнtll лок
щодо встановJlення (вiлнtlвлення) мсж земеJlьно
мiсцевостi) по вул. Змii'вськiй, 87 в смт Безлюдi
XapKiBcbKoT областi та передачу iT у власнiсть гр. Бре
ВИРlШИЛИ Рiшення прийнято, голосували (за)
немас, (утримаЛись>> - немас (рiшення додасться).

82, СЛУХАJlИ: [Ipo затвердженнrI

щодо tscTaHOBJleH ня (вi;lнсlвllеtlня )

MicrleBclcTi) Il() l]yJl, Кtltlltераl,ивrriй.
XapKiBcbKtll' tlб.,lасt i lu Ilcpc.tttLl)

Кtlс,гя tt,l,и lliBlti .

технiчноТ доку
меж земельно

ч BJlacH lcl,b

53 в с. XMapi

ВИРIШИЛИ: Рiшення гrрийняl.о, t.оJlосуtsали ((за))

нема€, (утримались) - немас (рiшення додасться).

83. слуХ АЛИ Про затвердження проекту землеуст
земельнот дiлянки по провулку Овочевому, 34 в смт
району Харкiвсьl<оl'облас:тi та персдачi ii'y власнiсть
Ана,голij'вн i

ВИРlШИIlИ Рiшення прийнято, голосували ((за))

немас, (утрим€lЛись)) - немаС (рiшення додасl.ься).
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t]4. с'JIУХдJIИ: I lptl заl l]ср.r[)(с||||я lI[]()c|il\,]cM.jl
земеJlьноТ лi,llянки,зi змitrокl ll' цi.llt,tlвtll.t) tIри,Jна
експлуатацil' основних пiдсобних i доtlомiжн
пiдприсмств переробноТ, машинобулiвноТ та iншоi п
вул. Озерна, lЗ А, БезлюдiвськоТ селищноТ
xapkiBcbkoi' областi гр. Битюцького Сергiя Сегiйов
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€}ли ((

немас, ((утримuLпись)) - немаС (рiшення додасться).

85. СЛУХАЛИ: Про затверлження технiчноj' док
щодо встановлення (вiдноrзлення) меж .зcMeJlbH

мiсцевостi) по вул. Щентральнiй, l3 в см.г Хоро
XapKiBcbKoT област,i ,I,a Ilере/tачу ii'y t]JlacHic,rb г.р. Pi
вирlШИЛИ: Рiшення гtрийня.гt), I,tlJl()суt]аlи ((за

немае, (утримались) - немас (рiшення додасться).

86. СЛУХАЛИ: Про затвердження дет€цьного пл
вулицеtо Просьолочною, вулицею Орсшкова, садиб
по вулицi Орсшкова та дiлянкою сiльськогоспо
селищi Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувzIли (за)
немас, ((утримilлись) - нсмас (рirшенllя rlо/lас.гься).

87. слуХ /JlИ: I lpo наданliя ll()зl]oJly |,р. Кривtlнос
земельноI' лiлянки за а/{ресою cMr. Бе,зllкljliвка, вуJlи
кадастровий номер бЗ25l 55600:00:0 l 2:00 l 4,на якiй
булiвлi дЗС та автомийка з подаJ]ьшим викупом зе
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувuLли (за)
немас, (утрим€Lпись)) - l (Шматько А.ю.) (рiшення

88. СЛУХАЛИ: Про в}lесення змiн до рiшення
Безлюдiвськоi'селищноi'ради вiд З0 квiтня 202l рок
про експертну грошlову ouiHKy тов кlЗУмрул с
Васищеве по вул.С)рсшков а, 24 Харкiвського район
ВИРlШИJlИ: Рitшення ltрийня,гt), голосуваJlи ((за))

немас, (ут,римOJlич^ь)) - l (Чуб l.M.)(pirrleHHя /tода(.т. я).
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89. СЛУХ АЛИ Про надання дозволу на рсlзробку lr

вiдведення земельноТ дiлянки в оренду для обслугtlв
в смт Безлюлiвка по вул14цi Левицького Р.28 гр, Гliл
ВИРIШИЛИ: Рirшення прийняl,сl, голосували ((за)) -

не t,()JlocyBa.lta), ((Ilp(),I и)) - IlcMtl(,. ((v lримLtJlисll)) - llC

90. СJIУХ ДJlИ: l|po надання дозвоJIу на розробку ll
вiдведення земельноТ дiлянки у власнiсть лля булi
житлового булинку, господарських булiвель i сп
вулицi Чайковського, 7l гр. Мiрошнiченко Свiтланi
ВИРlШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосува_ли

депутатiв, (утримались) - немас.

9l. СЛУХДЛИ l1po налання дозволу на розробку п

вiдведення земельноi'дiлянки у власнiсr,ь lt.ltя iнлив
сi1.,,1iвниLlOму ltltlitpиc llзi <<IJtl.llt,a>> см I XrlptltllcB
l}tl;rо;tимирirзrri

ВИРIШИJIИ: Рiшення прийня,l,tl, I,оJlOсуваJlи (:

немас, (утримilлись) - нема€ (рiшення додасться).

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку п

вiдведегlня земельноТ лi",rянки у власнiст,ь для iндив
са/tiвничому l,tlварис,гвi кВолга>> смт Хороше
Миколайовичу
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за

немас, (утримitJlись)) - немаr (pirlIclIllrl .rl().llа(,t l,ся ).

93. СЛУХАЛИ: IIро пригlинення /lot,otsopy оренди
земельноТ дiлянки кадаст,ровий номер бЗ25 |556
Валент,иноItl AtI,1,()HiBttottr, ll()Mep ]аllису ttptl ittttl
(плоша земельнсll'дiлянки l .З402 га).

ВИРIШИЛИ Рiшення прийнято, голосуваJlи ((

нема€, (утримались) - нема€ (рiшення додасться).

94. СЛУХАЛИ: Гlро припинення логовOру оренди
земельноТ лiлянки каластровий номер бЗ25 l 55600
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Романом Леонiдовичем, номер запису про iнше реч
земельноТ дiлянки 1.3402 га )

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)]

немае, (утримаJlись)) - нема(, ( рilrlеlltlя r(()/tа("гься ).

95. СJIУХАJIИ: Про припинення договору орен
земельноТ дiлянки кадастровий номер бЗ25 l 55600:
Валентиною МиколаТвною, номер запису про iH
(площа земельноТ дiлянки 1.4 га

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за
немас, (утрим€шись)) - немае (рiшення додасться).

96. СЛУХ АЛИ: [1ро налання дозволу на розробку п

вiдвелення земельнсlТ лi.llянки у BJlacHicT,b l,p, I'yc
Безлюдiвка по вул. УдяFlська набережна(бiля бул.
ВИРlШИ)lИ: Рirлення llрийня,|,(), t()Jl()суваJlи ((,]а)

немае, (утримzulись)) - немас (рiшення додас,r,ься).

97. СЛУХ АЛИ: Про на2Iання дозволу г,р. 11pocKypi

розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
для булiвничтва та обслуговування комплекс
орiснтовгiою tlлощею 200м2 за адресою: смт. Безлю
ВИРIШИ)lИ: Рiшення прийняl,о, голосували ((за))

немас, (утримzulись) - 3 (Чуб I,M., Черевко О.

додасться ).

98. СЛУХАJlИ: IIptl l]llессння змiн /l() рiLuення
Безлюдiвськоi'сеJlищноТ ра:rи вiд З0 квir-ttя 2()2l рок
земельноТ дiлянки гр. Макошенець Воlltlл
гр. Макошенець Ганнi СергiТвнi по пров. Полуничн
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за),

немас, (утримались)) - немае (рiшення додасться).

99.Рiзне

99.1 l IiлI<сlпай А.t], ш,()до створеl.]lIя .l.ериторii'

ХорсlLu i вс blci й пlttlLt tи н i

ВИРIШИJIИ: Взяти до вiдома, голосували ((за>

(утримаJlись)) - немас (рiшенt]я /l()lla(,r ься ).
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99.2 С]тассва я.к). шодо llроведенtlя черговоТ ceciT

ради \2 липня202l року.

ВИРlШИЛИ: Взяти до вiдома, голосували ((за)) -2l д

(утримались)) - немас (рiшення додас,ться),

99.3ЧубI.М.rrl(),'|'()llр()ll()зиrtiйс,l()с()ltll()р().t]Иlк}с

ВИРIШИЛИ: Взяти до вiдома, голосували кза> - 2l

(утримаJIись)) - немас (рiшення додасться),

Безлюдiвський селищний голова и'

селишноТ

путат, ((п и)) - немас,

и шtttоТ

Ta,I,, ((п и) - немас,

зьмIнов


