
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесії VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження порядку денного
VII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

Відповідно до ст. 46 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в 
Україні» селищна рада ст. 16 Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання, селищна рада

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний VII сесії селищної ради VIII скликання:

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 цеп гралізованого водовід ведення для всіх 
категорій споживачів в межах Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області

2. Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сі і.
селищ, місі Харківського району до комунальної власності територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради та передачі його до Комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищно" 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 бюджчр Безлюдівської селищної 
ради на 2021 рік» (20526000000) (код бюджету).

5. Про затвердження звіту про виконання Бсзлюдівського 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 витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої 
с 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 терп і оріальної громади, що с на 
балансі Безлюдівської селищної ради.

9. І Іро передачу в оперативне управління KI IIІ Безлюдівської селищної ради 
«Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району», майна 
комунальної власності територіальної громади, що є на балансі Безлюдівської 
селищної ради

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

І І. Про затвердження Порядку відшкодування витраї за пільговий проїзд 
один раз на рік до будь-якого пункту України 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 іранспортом загального 
користування на приміських маршрутах на 2021 рік

ІЗ. Про затвердження Положення про порядок іа умови надання нлаїних 
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 ралі.
16. І Іро звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної ради 

України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя черед 
всеу країї і с ь к и й рефе ре н; іу м »

17. Про затвердження рішення виконавчого комітету № 96 від 11.03.2021 
«Про затвердження І Іоложсішя про порядок надаї ня одноразової матеріальної 
допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опиналися в складних 
життєвих 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. Про погодження підвищення ціни на газ.
22. Про затвердження рішень виконавчого комі тету № 165, 166 віл 15.04.2021 

«І Іро надання пільг по оплаті за харчування ді тей г закладах дошкільної освіти 
Безлюдівської селищної ради на 2021 рік» та «Про надання пільї по платі за 



харчування дітей в закладах загально-середньої освіти Безлюдівської селищної 
ради на 2021»

23. Про санітарний стан селища Васищеве та села ГІодольох
24. Про внесення змін до рішення V сесії Безлю/ івської 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. І Іро 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 «HELP Клініка: доступність до якісних медичних 
послуг» для подання на обласний конкурс мінінроєктів «Ефективна медицина в 
громаді»
29 .1 Іро попередню оплату товарів, що закуповуюгься 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 но 
тупику Сонячному та провулку Культури і землями запасу комунальної 
власнос ті в емт Хорошеве Харківського району Харківської області.

32. І Іро затвердження зві ту про експертно грошову оцінку ГОВ «ІЗУМРУД 
С» земельної ділянки в емт Васищеве по вул. Орешкова 24 Харківського району 
Харківської області

33. Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицею 
Орешкова, об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вулиці 
Орешкова та но провулку Харківському в емт 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 Спіжані Іванівні в емт. Безлюдівка, провулок 
Чайковского, 12 Харківського району Харківської облає і і.

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 будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1029 га гр. Храмцовій Тамарі Миколаївні в емт. Безлюдівка по 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. Астаховы Олені Андріївні в емт. Безлюдівка но вулиці 
Чайковського/Полунична, 124/30 Харківською району Харківської облас ті.



38. 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для будівниціва 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 будівниціва 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

40. 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 смі. Безлюдівка. провулок Овочевий. 
9 Харківського району Харківської області

41. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,15 га і р. Шмідіу Віктору Микитовичу в 
емт. 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 емт. Безлюдівка, но 
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. II міді Наталії Миколаївні в
емт. Безлюдівка, но вул. Перемоги, біля будинку № 
Харківської області

44. Про передачу у власність земельної ділянки 

175В. Харківського району 

іля гаражного будівниціва
площею 0,0029 га гр. І ородиському Віталію Григоровичу в емт. Безлюдівка. по 
вулиці Перемоги поблизу будинку № 85 гараж № 3 Харківського району
Харківської області.

45. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0494 гр. Ківіпу Олександру Юрійовичу в 
емт, 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 емт. 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 будівниціва 
індивідуального гаражу. орієнтовною площею 0.0030 в смі. Безлюдівка но 
вулиці Пісчаній 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 емт. Безлюдівка, в районі ГПС Харківського 
району Харківської області.

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



(відновлення) ділянки в натурі на місцевості і.ія бу лівішіїі ва та обеихтокування 
житлового будинку господарських будівель га споруд, орієнтовною площею 
0,15 га, в сумісну спільну власність в смт. Безлюдівка но провулку 1-го Травня 
13 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 
смт, Васищеве, провулок Горького 1 ІА 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 і р. 
Ігнатищеву Михайлу Миколайовичу в смі. Насіннєве. вулиця Орешкова 
провулок Ромашин 124/1 Харківського району Харківської області.

52. І Іро.передачу у власність земельної ділянки для ведення особисіою 
селянського господаретва площею 0.1307 га гр. Щербань Петру Григоровичу в 
смт, Васищеве, по вулиці Пушкіна біля земельної ділянки 26А Харківською 
району Харківської області

53. 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.

54. Про передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1363 га гр. Безгіній Ірині Петрівні в смт. Васищеве, по вулиці 11 Іевченка 82. 
Харківського району Харківської області

55. 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 смг. Васищеве. но вулиці 
Орешкова 40, Харківського району Харківської області

56. Про передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Лучкіній Ользі Сергіївні в смт. 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 смг. Васищеве, по вулиці 
Орешкова 106, Харківського району Харківської облає ті

58. Про передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1161 га гр. 1 Іоліваному Юрію Олександровичу г смг. Васищеве. но вулиці 
Світлій 7, Харківського району Харківської області

59. Про передачу у власнісгь земельної д ляпки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, іоснодарських будівель і споруд площею 
0,1485 га гр. Марченку Олексію Миколайовичу смг. Васищеве. по вулиці 
Новопроектна 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 смі. Васищеве. по вулиці 
Орешкова 36. Харківського району Харківської облає і і

61. Про передачу у власиісіь земельної ділянки для будівниці ва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0626 га гр. Шевирьовій Людмилі Іванівні в смг. Васищеве, но 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 і р. Катцхіїї} Вадиму Олексійович} 
в смт, Васищеве. провулок І- то Травня Харківського району Харківської 
області.

64. 1 Іро передачу у власність земельної ділянки для ведення особисюю 
селянського господарства площею 0.0713 га гр. Подіваному Олександру 
Івановичу в смт, Васищеве, провулок 1- то 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 смг. 
Васищеве по вулиці Новопроектній 72 Харківського району Харківської 
області, орієнтовною площею 0,15 га.

66. 1 Іро надання дозволу гр. Літвінчік Олені Олександрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведения 
садівництва в смг. Васищеве но вулиці І Іовонроектній 84 Харківського району 
Харківської області, орієн товною площею 0,12 га.

67. І Іро надання дозволу гр. І орбуповій Аліні Володимирівні на розробку 
проекту землеустрою пюідо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смі. 
Васищеве но вулиці Шевченка 21Д Харківського району Харківської області, 
орієнтовною площею 0,15 га.

68. 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 І Іовонроектній 69 Харківського району Харківської 
області, орієнтовною площею 0,1 5 і а.

69. І Іро передачу у власність із земель КСІ І Червоний Партизан земельпх 
ділянку (пай) № 576 площею 0.91 10 га сертифікат № ХР 0223745 гр. Момоту 
Василю Андрійовичу

70. Про передачу у власність із земель КСІ І Червоний Партизан земельну 
ділянку (най) № 518 площею 0.851 7 га серіифікаї № ХР 0223301 гр. Войгенко 
О л е ке а н д ру Вол од и м и ро в и ч у

71. Про передачу у власність із земель КС І І Червоний Партизан земельну 
ділянку (най) № 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 і р. Блудовій 
Олені Евгеніївні

73. Про передачу у власність із земель КСІ і Червоний І Іарі и шн ісмслшіх 
ділянку (пай)№ 336 площею 1.0203 га рішення суду від 18.04.2020 року справа 
№ 635/88873/19 провадження № 2/635/205/2020 і р. 5 цепко Валентині І Іавлівні

74. Про передачу у влаеніегь із земель КСІ І Червоний Партизан земельну 
ділянку (пай) № 537 площею 0,9107 га сертифікат № ХР 0223315 гр. Коломісць 
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 будівниціва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смі Васищеве по вулиці Південна 
4 Харківського району Харківської області.

76. Про передачу у власність земельної ділянки для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. І'ладковій Валентині І ригорівні в с. Мовчачи, но вулиці 
Мовчанівській 22А. Харківського району Харківської обласі і

77. Про передачу у власнісіь земельної ділянки для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Забсліну Вячеславу Миколайовичу в с. Котляри, но 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. Гурпак Олені Григорівні та Сидоренко Галині Григорівні в с. 
Котляри, по вулиці Мовчанівська 6, Харківського району Харківської облає і і

79. 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 ()лсні Лсоніловні . 1 Іру лійкову Сергію 
Володимировичу, ІІруднікову Дмитру Володимировичу та Яременко Яіііні 
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 10, 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. Ціаніну 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. Нивоваровій Юлії Лсоніловні в с. Котляри. но вулиці Садовій 16. 
Харківського району Харківської області



83. Про передачу у власність земельної ділянки для будівниці ва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1995 га гр. Марадян Артуру Норайровичу вс. Кцгляри но 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. Момог Пслі Іванівні не. Мовчани. но вулиці Мовчанівській II. 
Харківського району Харківської області

85. І Іро передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1963 га гр. Федорсць Антоніми Сергіївни в с. Котляри, по провулку 
Ювілейному 5, Харківського району Харківської обіласті

86. Про передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1162 га гр. Руденко Валентині Миколаївні в с. Мовчани но вул. 
Мовчанівській 27, Харківського району Харківської області

87. 1 Іро 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 но вул. Мовчанівській 3. 
Харківського району Харківської облає і і

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

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

90. 1 Іро передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1450 га гр. Ворошиловій Юлії Андріївні в с. Мовчани но вул. Центральній 
41, Харківського району Харківської облає і і

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

92. 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. Мовчапівська 40 Харківського району 
X ар к і вс ь кої обл асті.

93. Про надання дозволу гр. Ковтун Сергію Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.1508 
га, для будівництва обслуговування жи глового будинку господарський будівель 
та споруд в с. Котляри но вул. Ь. Хмельницького 59 Харківського районе 
X а р к і вс ь кої області.



94. 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 но 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, лля ведення особистого селянської о і осполарсі ва в с. Ли юг_\ бівка біля 
земельної ділянки но 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 по 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 но вул. І енличній 

1 7, 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 но вул. 
Пош товій, 24 Харківського району Харківської облас ті

101. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Кулик Тетяні 1 ригорівні в с. Лизогубівка но вул. Поштовій, 22 
Харківського району Харківської облас ті

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

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 д ляпки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Сергію Миколайовичу в с. Лт зогубівка 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 області

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 області

1 14. Про передачу у власнісгь 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, 
10А 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. Поштовій, 5 
Харківського району Харківської області

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



117. 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. 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 облає і і

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, іосподарських 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 д лянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,25 га гр. Блудову Віталію Олександровичу в с. Кирсанове но вул.
Тепличній, 431' Харківського району Харківської області

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

125. 1 Іро передачу у власність гр. Харіну Ігору Євгеновичу, земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,25 га. гр. в є. 
Лизогубівка по вул. Повій 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. Мсдспцсвіїй 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 господарства площею 
0,15 га, гр. в с. Лизогубівка но вул. Шкільній біля володіння № 2 
Харківського району Харківської облає і і

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



0,0870 га, в с. Лизогубівка но 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. Цеп гральній 33 Харківською 
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. Гричаиовській Тетяні Володимирівні в см г Хорошеве по провулку 
Вишневому, 3 Харківського району Харківської облас ті

132. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1073 га гр. І Іечиноренко Марії Микитівні в см і Хорошеве по вул. Кар'єрній 
19 Харківського району Харківської облає і і

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 смт Хорошеве по вул. Мира 45 
Харківського району Харківської області

134. Про передачу у власнісгь земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Водолазі Вірі Олексіївні в смг 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 ()лсксаіідрівпі в смі Хорошеве по вул. Дачній 

1 ІД Харківського району Харківської області
136. І Іро передачу у власність гр. Малюкіній Наталії Миколаївні, земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,0780 га, 
в смт Хорошеве по провул. Залізничному І0А 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 смг. Хорошеве по 
вулиці 8-го Березня 16 Харківського району Харківської області.

138. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. Поляковій Наталії Іллівні в смг БезЛюдівка но вул. Степовій 29 
Харківського району Харківської обласіі

139. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. 1 Іриз-Колісник Лілії Сергіївни в смг Безлюдівка по 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 смг 
Безлюдівка но вулиці Молодіжній біля будинку № 86 Харківського району 
Харківської області.



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

142. Про передачу у власність земельної ділянки для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га гр. І'ригоровій Галині Павлівні в емт Безлюдівка по провул. 
Ветеринарному № 7А Харківського району Харківської області

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

144. Про надання дозволу гр. Блаки тному 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 емт Безлюдівка по вул. Перемоги 
№ 1-3 Харківського району Харківської обласі і.

145. Про надання дозволу гр. І Ішеничних Арсені о Юрійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,15 га, для будівництва обслуговування жігілового будинку господарський 
будівель та споруд в емт Безлюдівка но вул. Перемоги біля будинку №І-з 
Харківського району Харківської області.

146. І Іро надання дозволу гр. Зезюкову Юрію І Іетровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ орі( птовіюю площею 0.15 га. 
для будівництва обслуговування житлового будинку господарський будівель та 
споруд в емт Безлюдівка по вул. Перемоги біля будинку № І-ж Харківського 
району Харківської облас ті.

147. Про надання дозволу гр. 1 Ішеничних 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 емт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля будинку № І-Ж) 
Харківського району Харківської області.

148. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруї площею 
0.1736 га гр. Карупсць Григорію Павловичу в селі Котляри вул. С теповій 7 
Харківського району Харківської обласі і

149. Про передачу у власність гр. Коїляр 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 облає і і

151. Про передачу у власність гр. Веденьсвій Вірі С горінні, земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,19 



га, в селі Кирсанове но вул. Тепличній. 44 Харківського району Харківської 
облає і і

152. І Іро 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 но 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 І ній 
Володимирівні та Біловодському Олексію Леонідовича в смт 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 І Іодольох провул. Боровий 18 
Харківського району Харківської обласі і

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

156. Про внесення змін до рішення II сесії VIII 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 смт Безлюдівка по вул. Вишневій № 50- 
51 Харківськоо району Харківської облас і і

157. Про надання дозволу гр. Старову Артему Михайловичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0.25 га, для будівництва обслуговування жпіловОго будинку господарський 
будівель та споруд в с. Лизогубівка но 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 смт Васищеве но 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 смг Безлюдівка біля 
ГРІ І Харківського району Харківської області.

160. Про надання дозволу гр. Яковепку Олександру Борисовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особис того селянського господаре і ва орієнтовною площею 2 га за межами 
населеного пункту па території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської облас ті.

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

163. 1 Іро 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. І Іро 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 земель юї 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 падання дозволу гр. Будник Людмил Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земель юї ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,5 га на землях в 
межах села Лизогубівка на території Без: юдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області.

167. Про надання дозволу гр. Псчволод Анастаса Вадимівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієн товною площею І га на тери торії за 
межами смг Васищеве на тери торії Безлюдівської селищної ради Харківською 
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 власнісгь гр. Селевко Сергію Вікторовичу земельної 

частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
864 площею 0,2 107 га

171. Про передачу у власність гр. Сташевській Наталії Іванівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
518 площею 0,21 51 га



172. І Іро передачу у влаеніегь і р. Трофименко Ііні Миколаївні тсмсльної 
чаетки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1297 площею 0,2267 га

173. Нро передачу у влаеніегь гр. С’елевко Михайлу Вікторовичу земельної 
чаетки (паю) із земель С'ВК «Харківеька овочева фабрика». Земельна ділянка № 
863 площею 0,2108 га

174. 1 Іро передачу у влаеніегь гр. С’елевко Вален гині Максимівні земельної 
частки (паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
861 площею 0,2108 га

175. 1 Іро передачу у власність гр. Пасічник Раїс Іванівні земельної частки 
(паю) із земель СВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 1216 
площею 0,2267 га

176. Про передачу у влаеніегь гр. ГІарпенко Олександрі Семенівні земельної 
частки (паю) із земель С'ВК «Харківська овочева фабрика». Земельна ділянка № 
1544 площею 0,2267 га

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

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

179. Про надання дозволу гр. Баягюк 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 С'ВК «Харківська овочева фабрика». Згідно 
сертифікату серії ХР № 0260652

180. 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 щодо відведення земельних ділянок для будівниціва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров Овочевому гр. Дудочкіну 
Роману Сергійовичу.

181. І Іро внесення змін до рішень XI .VII сесії V І 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. 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 відведення земельних ділянок для будівниціва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по проїв. Овочевому гр. ІІІспида 
Світлані Іван і ви і ю.

183. 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 по пров. Овочевому гр. Гимохіну 
Сергію Вікторовичу.



184. 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 відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Міщук Івану 
Васильовичу.

185. 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 відведення земельних ділянок для будівниціва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка но пров. Овочевому гр. Мельнику 
Василю Івановичу.

186. 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. Менжук 
Наталії Федорівні.

187. 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 будівниціва 
індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Гимчук Юрію 
Вікторовичу.

188. Про внесення змін до рішень XI.VII сесії Vp 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 тю пров. Овочевому гр. Кривонос 
Віталію Борисовичу.

189. 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 см і Безлюдівка по пров. Овочевому і р. 
Розимборському Леоніду І Іетровичу.

190. 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 щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Крикун 
Миколі Івановичу.

191. 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 емт Безлюдівка по пров. Овочевому Беркару І гору 
Олеговичу.

192. 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 емт Безлюдівка но пров. Овочевому гр. Беркуру 
Руслану Петровичу.

193. Про внесення змін до рішень XI \ II 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 смг Безлюдівка по пров. Овочевому гр. Зюлковській 
Марії Іванівні.

194. Про внесення змін до рішень XI.VII сесії V І 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. Скрипка 
Галині Миколаївні.

195. І Іро припинення права корнегування земельної ділянкою та скасування 
права постійного користування землею ГОВ ФОБ на земельну ділянку площею 
0,31 га в см г Васищеве но в'їзду Орешкова 9

196. Про надання земельної ділянки під забудову Блудову Юрію Михайловичу 
в смт Васищеве в смт Безлюдівка.

197. Про внесення змін до пункту 2 рішення XVII сесії VI скликання 
Васшцевської селищної ради про падання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою 'ГОВ «ІЗУМРУД-С» та викласти його в наступній 
редакції з метою впорядкування адреси земельної ділянки № 15 по вул. 
Орешкова присвоїти нову адресу смі Васищеве вул. Орешкова 24 будівлям 
розташованім на зазначеній земельній ділянці присвоїти ноштОву адресу 62495 
Харківська область Харківський район см г Васищеве вул. Орешкова 24.

198. Про надання дозволу на розробку паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності ФОН Дуловій II.М. за адресою 
смт Безлюдівка, вул.Зміївська (біля буд.№б5)

199. Про надання в аренду земельної ділянки гр. Алексенко В.В. для 
обслуговування нежитлової будівлі комплексу молочно-товарної ферми В СІМ 
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 ФОН Калужиновій Марії 
Василівні за адресою с. Тсмнівка, вулиця Зміївська 1-А

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

203 І Іро передачу у власність земельної ділянки для ведення 
товарі югосільськогосподарського виробництва гр. Омельченко М.І. 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 Піні Федорівні в с. Котляри но вулиці Кленовій, ІЗ 
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 смі Хороіпеве по вулиці Вишнева, 40 
Харківського району Харківської облає ті
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 смг Хороіпеве по вулиці 
Зоряна, 26 Харківського району Харківської облає ті
208. І Іро 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 І Іаталі Миколаївні в є. 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. І Іро передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0.2618 га гр. Блудовій Зої 1 ригорівпі в 
с. Кирсанове по вулиці Теплична Харківського району Харківської області
212. І Іро 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 смт Безлюдівка но вулиці 
Огородня, 66 Харківського району Харківської області
214. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва 
Обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1500 га гр. Кону Івану Володимировичу в смт Безлюдівка но провулку 
Селянському,! б Харківського району Харківської області
215. І Іро передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських! будівель і споруд площею 
0,2500 га гр. Викову 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 смг Безлюдівка по вул. Зміївська, 
61-Е.
217. Про надання ГОВ «Граунд-Енерджн» земельної ділянки в користування на 
умовах оренди розташованої в смт Васищеве по в,їзду Орешкова, 9.
218. І Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 2 га гр. Золотько Д.О. для ведення 
особистого селянського господарем ва.



219, 1 Іро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власнісіь площею 2 іа гр. Зрлоіько 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 для ведення особистого 
селянського господарства гр. ІІГгремпел Х.О. в с. ГІодольох 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. Орешкова, 24-Г, смі Васищеве |ф()І1 Халіну Олександр 
Миколайович
224. І Іро 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. Орешкова, 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 см і Васищеве .
226. Про передачу у власніс ть земельної ділянки гр. Котенко Галині Миколаївні 
для будівництва і обслуговування жи тлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,12 га по вул. І Іовонроектна, 50 в см і Васищеве.
227. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки за адресою см і Васищеве, вул. Орєшкова. З-A. Харківською районе 
Харківської області 11 Ієн турі Вік торе Миколайович) .
228. І Іро 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 в с. Котляри по вул. Мир), 
1А.
229. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної І та іншої промисловості і 
площею 0,74 га гр. Пензєву Вадиму Миколайовичу в емт Безлюдівка по вул. 
Харківська, 5-А Харківського району Харківської області.
230. Про передачу у власнісіь земельної ділянки площею 0.15 га 
гр. Горбунову Сергію Івановичу но вул. Лісна 18. с.11одольох.
231. 1 Іро передачу у власність земельної ділянки нлоііцсю 0,10 га гр. Горбунову 
Івану Миколайовичу но вул..1 Іижня 6 сні.Васищеве.
232. І Іро виділення в натурі (на місцевості) земельної делянки 
гр. Цел о город це ву Валерію Івановичу .
РІЗНЕ



233. Про переведения садового будинку в жи ідовий будинок в Садовому
Товаристві «Верстатобудівник» гр. Харламову I І.М.

234. 1 Іро надання дозволу ГОВ І ранденерджи» на розробку проекту 
відведення земельної ділянки в см г Васиі іевс в’їзд Орешкова, буд. 9 
для обслуговування автозаправної станції, площею 0,31 га.

235. І Іро 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

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Харківського району Харківської області 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши лист т.в.о. директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради» від 03.03.2021 р. вих. № 15, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року № 60 з метою 
впорядкування організаційних та господарських відносин, що виникають у 
сфері надання та споживання житлово - комунальних послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в сел. Безлюдівка, створення 
сприятливих умов для належної експлуатації та утримання комунального 
майна, враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства, селищна 
рада 0

ВИРІШИЛА:

1. Визначити Комунальне підприємство «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 
води та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів в 
сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області.



цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Передати прийняте майно згідно з додатком № 2 на баланс, у 

статутний фонд Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради та закріпити на праві господарського відання у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.

4. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з т.в.о. 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.З цього рішення, згідно з 
вимогами чинного законодавства.

5. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. 
укласти з т.в.о. Директора Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради договір про закріплення майна Безлюдівської 
селищної ради на праві господарського відання.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В).

Безлюдівський селищний голова /// Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Харківського району Харківської області 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши лист тво директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради» від 03.03.2021 р. вих. № 15, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року № 60 з метою 
впорядкування організаційних та господарських відносин, що виникають у 
сфері надання та споживання житлово - комунальних послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення для всіх категорій споживачів в сел. Безлюдівка, створення 
сприятливих умов для належної експлуатації та утримання комунального 
майна, враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та житлово-комунального господарства, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити Комунальне підприємство «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 
води та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів в 
сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області.



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального

В).господарства Безлюдівської селищної ради (Чечуй 1 .

Безлюдівський селищн

Л'6

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши рішення II сесії Харківської районної ради VIII скликання 
(III пленарне засідання) від 05.02.2021 року «Про передачу майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селиш, міст Харківського району до 
комунальної власності територіальної громади сел. Безлюдівка та лист тво 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради від 03.03.2021 р. № 14, керуючись ст. ст. 26, 60,30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради майно, яке знаходиться на балансі, у статутному капіталі та закріплено на 
праві господарського відання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕІЧЕРГО» згідно з додатком № 1.

2. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з 
директором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 
цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Передати прийняте майно згідно з додатком № 2 на баланс, у 



статутний фонд Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської 
селищної ради та закріпити на праві господарського відання у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.

4. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з т.в.о. 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.З цього рішення, згідно з
вимогами чинного законодавства.

5. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. 
укласти з тво директора Комунального підприємства «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради договір про закріплення майна Безлюдівської 
селищної ради на праві господарського відання.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад, та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В).

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 30.04.2021 2021 року «Про прийняття майна зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району до комунальної власності 
Безлюдівської селищної ради та передачі його до 
Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської

ПЕРЕЛІК
майна, яке знаходиться на балансі, у статутному капіталі та закріплено на праві господарського відання 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО»

.V'

3 її
Найменування Рік введення в 

експлуатацію
Інвентаряий

номер
Первісна вартість, 

грн. Сума зносу, грн.
Зали шкова 

вартість, грн.
СК п ЄЯ 5111 э А С v ) b ю ____________________________

сел. Безлк ідівка (вода)
І. Надбудова над свердловиною АвЗ в\ л.Чайкшвського 01.01 .DOS 10310108 3188.00 ЗІ88.00 0.00

Apr. свердловина №1 ВУ.і.Песчана. с.Безлюдівка 01.01.1007 10310105 6406.04 5503.75 90.7.19
Хрт. свердловина №2 в\ л.ГГппана. п.Безлюдівка 01.01.1007 10310106 6726.85 4074.80 1 752.05

4. Свердловина№3 /вул.Чайковської о 01.01.1008 10310107 10014.40 8070.54 1943,86

5.
\рт. свердловина с напірним і р_\бопроводом вд Стадіонний( в/д Жовтня). в 
і.ч. арт.св№5 в/д Стадіонний їв.і Жовтня) вартісно 10545.32грн; Напорний 
ірубопровод 160м варт істю 25286.70грн./

01.01.2000 10310110 38072.23 38072.23 0.00

6. Арт.свердловина №6 в д Месі об\ діви иків 01.01.1000 10310112 16350.00 (>503.65 9846,35
7 Артезіанська свердловина А'"‘) пров.Овочевий по в.І Іегровського/ 01.01.1078 10310115 57200.81 74744.81 22555,00
8. Мілководна свердловина вул.Чайковськоїо Аиі oi.oi.iooo 10310117 1 6200.00 2466.М) .3733,40
<). Мілководна свердловина вул.Чайковсі.кого А"2/ 01.01.1000 10310117 2 6200.00 2466.59 373.3,41
10. Водопровідна вежа/' вх.і.Чайковської о. її.Безлюдівка oi.oi.ioo3 10310101 180783.00 8342’.66 97356,33
11 Водопровідна вежа Рожновського в д Жові ня.п.Безлюдівка/ 01.01.2004 10310103 38072.23 38072.23 0.00
12. Водопровідна вежа вс.М'Іішана.п.Безлюдівка 01.01.10О7 10310104 16350.00 6503.65 9846,35

13
Apr. свердловина с напірним іру бо прово/ь м в/д Сі:ідюнний( в/д Жовтня), в 
:.н. арт.св№5 в/д Ста.тюннии і в ;і Жовтня) вартісно 10545,32грн; Напорний 
трубопровод 160м вартістю 25286.7Огрн./

01.01.2000 10310110 57200.81 74744.81 22555,00

14 Apr.свердловина №6 в л Мос і об\ іівників 01 01.1000 10310112 6200.00 2466.60 37.7.3,40
15 Артезіанська свердловина пріти.Овочевий по в.1 Іегровського/ 01.01.1078 10310115 6200.00 2466.79 37 73,41
16 Мілководна свердловина вул.Чайковсі.кого АвІ 01.01.1000 10310117 1 І80783.ОО 8342’.бб 97356,33
17. Мілководна свердловина вул.Чайковсі.кого Аг2, 01.01.1000 103101172 38072.23 78072.23 О.00
18 Водопровідна вежа- ну і.Чайковського. п.Бс-,іюдівка 01.01.1003 10310101 16350.00 (>507.1,5 9846,35
19 Водопровідна вежа Рожновського в д Жоні ня.п.Ье/.ікутівка/ 01.01 .2004 10310103 3007.46 2995. >0 102.16



І20. Водопровідна вежа /вул.Піщана,п.Безлюдівка/
21 Водонапірна вежа/в/д Мостобудівників/
22 Водопровідна вежа /вул.Петровського/
ь. Огородження сан.зони /свердловини по вул.Піщана?' 84м
24. Електричний кабель від ТП /вул.Чайковського/
25. ШУ-6 5,5 кВт
26. ШУ-5 5,5 кВт
27. ШафаШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана)
128. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/010/-01/0-00
29. Трансформатор ТС - 100 Безлюдівка вул. Чайковського

зо. Станція управління "Каскад" свердл. № 5 по ул в/дОктября

31.

і-------
4 Vг

Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ГІД ОВЕН 
ПД 100-ДИ-1, ОМ-И 11 Ішт Безлюдівка свердл.№5 Петровського
Насос SJ5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара назва - 
Петровськс’о)

|33.
Насос свердловинний Wile SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д Мостоб.)

34.

'35.
Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 (SM6/5.5) (сверлл.№2 в.Піщана)
Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5)

ІЗ 6. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5)
Насос свердл.багатостліїо TWI4-0525-DM-CI сверд.№5 в-д Стадіон.

38. Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п.Безлюдівка/
39. Водопровідна вежа /вул.Піщанащ.Безлюдівка/
40. Водонапірна вежа /в/д Мостобудівників/
41. Водопровідна вежа /вул.Петровського/
42. Огооодження сан.зони /свердловини по вул.Піщана/ 84м
[43. Електричний кабель від ТП /вул.Чайковського/
44. ШУ-6 5,5 кВт
45. ШУ-5 5,5 кВт
46. ШафаШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана)
47. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/010/-01/0-00
48. Трансформатор ТС - 100 Безлюдівка вул. Чайковського

49.
Станція управління лКаскадл свердл.№5 по ул в/дОктября

50. Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ПД ОВЕН 
ПД І00-ДИ-1, ОМ-И 11 1шт Безлюдівка свердл.№5 Петровського

51. Насос SJ5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара назва - 
Петровського)

52. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д



01.01.1997 10310104 128363.24 50838,65 77524,59
01.01.1972 10310111 273524,76 227266,63 46258,13
01.01.1978 10310116 31080,81 23378,29 7702,52
01.01.2002 10310121/3 3668,00 3668,00 0,00
01.01.1998 10310109 11038,00 10344,38 693,62
01.04.2016 0800032 35141,00 7208,32 27932,68
01.04.2016 0800035 35141,00 7208,32 27932,68
01.06.2016 0800039 46807,39 9258,84 37548,55
01.09.2016 0800041 43589,26 8143,17 35446,09
01.12.2007 10431336 8900,00 8868,81 31,19

0 1.02.2008 10431342 1 3 96,28 1354,37 41.91

01.04.2011 10431498 15247,00 6261,95 8985,05

01.04.2015 1000144 13896,49 9843,68 4052,81

01.12.2015 1000155 44451,00 27781,80 16669,20

01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80 16669,20

01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79
01.09.2016 1000183 44406,67' 23591,07 20815,60
01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43
01.01.2004 103.10103 3097,46 2995,30 102,16
01.01.1997 10310104 128363,24 50838,65 77524,59
01.01.1972 10310111 273524,76 227266,63 46258,13
01.01.1978 10310116 31080,81 23378,29 7702,52
01.01.2002 10310121/3 3668.00 3668.00 0,00
01.01.1998 10310109 11038,00 10344,38 693,62
01.04.2016 0800032 35141,00 7208,32 27932,68
01.04.2016 0800035 35141,00 7208,32 27932,68
01.06.2016 0800039 46807,39 9258,84 37548,55
01.09.2016 0800041 43589,26 8143.17 35446,09
01.12.2007 10431336 8900,00 8868,81 31,19

0 1.02.2008 10431342 1 3 96,28 1354,37 41,91

01.04.2011 10431498 15247,00 6261,95 8985,05

01.04.2015 1000144 13896,49 9843,68 4052,81

01.12.2015 1000155 44451,00 27781,80 16669,20



дом ЗО

81. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 87 01.05.2016 2300129 24305,55 7468,45 16837,10

82. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 83 01.05.2016 2300130 24305,55 7468,45 16837,10

83. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 85 01.05.2016 2300131 24305,55 7468,45 16837,10

84. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 107 01.05.2016 2300132 24305,55 7468,45 16837.10

85. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 109 01.05.2016 2300133 24305,55 7468,45 16837.10

86. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул.Кооперативна до м 28
01.05.2016 2300134 24305,55 7468,45 16837.10

87. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 14 01.05.2016 2300135 24305,55 7468,45 16837,10
88. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 17 01.05.2016 2300136 24305,62 7468,45 16837.17
89. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2А 01.05.2016 2300137 24305,55. 7468,45 16837.10
эд. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2В 01.05.20 і 6 2300138 24305,55 7468,45 16837.10

Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Г 01.05.2016 2300139 24305,55 7468,45 16837,10
92. Воле, іерньїй узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Д 01.05.2016 2300140 24305,55 7468,45 16837,10

93. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 21 01.05.2016 2300141 24305,55 7468,45 16837.10

94. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 5 01.05.2016 2300142 24305,55 7468,45 16837,10
95. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 01.05.2016 2300143 24305,55 7468,45 16837,10

96. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 8.3 А 01.05.2016 2300144 24305,55 7468,45 16837.10

97. ’ Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 Б 01.05.2016 2300145 24305,55 7468,45 16837,10

98. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83В 0И)х20І6 2300146 __24305,55 7468,45 16837,10

Всього 510 416,62 156 837.45 353 579,17
сел. Засищеве (вода)

99. Насосна станція 2 підйома/вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310128 49510,59 41675,32 7835,27
100. Резервуар V-600 м3 /пл.П под. вул.Орешкова Васищево/ 2шт 01.01.1974 10310127 24553,44 1 1770,1 1 12783,33
101. Арт.свердловина №3 01.01.1987 10310125 11182,62 6088,79 5093,83
102. Водопровідна веж /пл. II підйому вул.Орешкова/ 01.01.1975 10310132 16271,74 16271,74 0,00
103. Водонатискова вежа 01.01.1986 10310831 56438,15 49837,35 6600,80
104. Санітарна зона водозабору /пл. 2 підйому/ 01.01.1979 10310134 6736,20 3044,36 3691,84
105. Огорожа навколо дільниці /пл. 2 підйому/ 300м 01.01.2002 10310136 7127,57 7127,57 0,00
106. Електричний кабель линії від ТП 01.01.1972 10310122 9567,78 6207,46 3360,32
107. Електричний кабель від УРГ до 11 підйому /від пл.І підйому/ 01.01.1972 10310123 11495,52 7457,78 4037.74
108. ТП водозабір 1 підйому та насосної станції 2 підйому /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310124 40807,36 27058,89 13748,47



139. Пульт управління WILO DR1-11.0 SD с.Васищеве вул.Орєшково,35 (к 
інв№1000110)

01.04.2014 1900024 17799,21 9820,00 7979,21

Всього 118 2027,88 427 652,47 754 375,41
сел. Хорошеве (вода)

140. Насосна станція (надбудова, свердл.№3) 01.01.1986 10310606 4862,28 4862,28 0,00
141. Арт.свердловина №1 вул.Сонячна (вул.Леніна) 01.01.1977 10310603 12825,98 9882,23 2943,75
142. Арт.свердловина №3 вул.Джерельна (вул. Тельмана) 01.01.1986 10310607 18346,71 15943,34 2403,37
143. Водонапірна вежа ЮОмЗ вул. Сонячна (Леніна) 01.01.1982 10310601 78582,11 46616,35 31965,76
144. Водопровідна вежа (вул.Тельмана, Шевченко) 2шт 01.01.1986 10310605 22235,14 22235,14 0,00
145. Водопроводна вежа №2 вул.Красноармійська 01.01.1968 10310608 25955,95 25955,95 0,00
146. ШУ-4 4 кВт 01.04.2016 0800034 30141,00 6182,96 23958,04

147. ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 5.5 кВт 380В Хорошеве, свердл.№3, 
вул. Джерельна

01.01.2018 0800048 29166,67 10633,70 18532,97

148. Трансформатор ТМГ-40/10 (арт.свердл.№1 по вул.Сонячній емт.Хорошеве)
01 04.2015 0800050 13333,33 1074,48 12258,85

'149. Насос свердл. багатост. Wilo TW14.05-44-DM-B (свердл.№3 вул.Джерельна, 
Дружби (стара назва вул. Тельмана, Дімітрова)

01.12.2015 1000158 52074,00 28749,32 23324,68

Насос занурювальний Wilo Sub TWO 4-0823 DM С 01.06.2016 1000175 25125,00 14132,88 10992,12

151. Насос свердловинний Wilo SPI 06-017-13 (SM6/7.5) до св.№1 вул.Сонячна
01.06.2016 1000176 44280,00 21678,75 22601,25

152. Насосна станція з двома багатоступ. вертикальними насосами типа ОРА с 
частотним регулюванням ( Хорошеве 10310602)

01.12.2009 10431420 97571,07 97571,07 0,00

153. Установка водопідготовки Экософт-ФК- 1354-GL 01.12.2012 1300005 9426,84 4004,16 5422,68
Всього 463 926,08 309 522,61 154 403,47

сел. Хорошеве (вода)(мережі)

154. Водопровідні мережі чавунні (від свердл. по вул. Сонячна (Леніна)) 1926п/м 01.01.1979 10310604 275052,67 92458,73 182593,94

155. Водопровід /51п/м ~ 01.01.1983 10310604/1 24759,66 16754,09 8005,57
156. Водопровідні мережі чавунні ЮОп/м 01.01.1983 10310604/2 299,28 264,87 34,41
157. Водопровідна мережа по вул.Горького 90п/м 01.01.1983 10310604/3 15228,83 5089,39 10139,44
158. Водопровідні мережі чавунні 1124п/м 01.01.1984 10310604/4 147664,35 19948,97 127715,38
159. Водопровідні мережі чавунні ІООп/м 01.01.1986 10310604/5 299,83 265,09 34,74
160. Водопровідні мережі чавунні 94п/м 01.01.1986 10310604/6 281,85 248,59 33,26
161. Мережі чавунні вул.Шевченко, -Димитр.-Тельмана 2600п/м 01.01.1986 10310604/7 8955,32 8021,49 933,83
162. Водопровідні мережі до свердл.Шевченко 300п/м 01.01.1991 10310604/8 5122,40 4629,85 492,55
163. Водовід від свердловини до водонапорної вежі 400п/м 01.01.1969 10310604/9 12504,85 9210,49 3294,36

164. Устан. водопідг. Экософт-ФК-1354-GL до інв.№ 10310604/3 вул. Го рького
01.12.2012 1300006 9426,83 4004,16 5422,67

Всього 499 595,87 160 895,72 338 700,15
сел. Хорошеве (вода)(Фрунзе)



192. Кожух охолодж. Wilo КІТ COOLING PIPE 4"ALSi Хорошеве Станційна

193. Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.ду ЮОхШОхШОмм Хорошеве 
Шевченко

194. (Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського
195. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
196. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
197. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
198. WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве
199. AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35
200. |AJAX,GC-101 MINI КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-дОктябр

201. AJAX.GC-101MINI КІТ (сигнализ. В сборе)
202. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор
203. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр.
204. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох
205. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка
206. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)
207. ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч.
208. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№І Подольох
209. Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1 Подольох
210. Тепловентилятор FH-162 Безл. В-д Мостобудівн.
211. Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве
212. Обігрівач масляний ERGO.BB Васищево КНС Орешкова
213. ARO Тепловентилятор HF-200 IN
214. ARO Тепловентилятор HF-200 IN
215. AJAX,GC-101MINl КІТкомпл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв
2J6. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васиш.Орешкова
217. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28
218 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петрове.на водопр.
219. Агрегат насосний ЕЦВ 6-6,3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З
220. Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15
221. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER
222. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER

223. Гідрант пожеж.підземний G1R( чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко

224. Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7,5А Зф Хорошеве Станційна
225. Л1Ч-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве Леніна
226. Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в.
227. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орешкова
228. Кожух охолодж.Wilo КІТ COOLING PIPE 4"ALS1 Хорошеве Станційна



30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00

28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00

06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00
31.07.2017 000003757 390.00 390,00 0,00
31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0.00
31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00
31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00
30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00
30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00
30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00
30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00
30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00
30.11.2017 000003842 316,40 31640 0,00
30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00
30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00
31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00
31.05.20 і 9 00-000517 2425,00 2425,00 0,00
31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0,00
30.11.2017 000003843 174,17 174,17 0,00
30.11.2017 000003844 149,15 149,15 0,00
29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00

31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00
31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00
30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0,00
30.04.2015 000002712 316,40 316,40 0.00
30.04.2015 000002502 2449,35 2449,35 о.оо"
30.04.2015 000002503 2449,35 2449,35 0.00
31.08.2020 00-100028 9925,00 9925,00 0,00
31.01.2018 000003204 534,90 534,90 0,00
30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00
30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00

28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00

30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00
30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00
31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00
31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00
30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00



Мостоб.)

53. Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 лМ6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80
1

16669,20

54. Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79
55. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 23591,07 20815,60
56. Насос свердл.багатост^ііо TW14-0525-DM-CI сверд№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43

Всього 1 179 746,58 68 0889,79 498 856,79
сел. Безлюдівка(вода) (мережі)

57. Водопровідна мережа Д 63мм (вул.Радянська) 1200п/м 01.01.2003 10310120 5520,00 2806,00 2714,00
58. Водопровідна мережа / вул.Чайковського, п.Безлюдівка /4100пм 01.01.1993 10310120/1 8478,52 7117,71 1360,81
59. Зо внішній водопровід /вул.Жовтня, п.Безлюдівка/ 362пм 01.01.1997 10310120/2 6026,28 5822,41 203,87
60. Зо внішній водопровід /вул.Песчана - вул.Перемоги/41 Іпм 01.01.1997 10310120/3 8646,19 8293,77 352,42
61. Водопровідна мережа /вул.Чайковського/ 120пм 01.01.1998 10310120/4 8009,95 7499,70 510,25
62. Водопровід чавуний d 100 /в’їзд Мостобудівників/ 1050пм 01.01.1997 10310120/5 35983,29 35681,33 301,96
63. Водопровід чавуний d 150 в’їзд Мостобудівників/ 500пм 01.01.1992 10310120/6 7222,00 3640,89 3581.11
64. Водопровід з чавуних труб d 150 /вул.Петровського/ 257пм 01.01.1978 10310120/7 10564,29 6837,81 3726,48

65. Водопровід з чавуних груб d 100 від водонапірної вежі /вул Петровського/ 
655пм 01.01.1978 10310120/8 31177,32 23097,55 8079,77

66. Водопр.мережа ,Ц і 10мм вул. Чайковського Безлюд.івкя 120пм 01.08.2006 10310719 18965,24 9561,42 9403,82
Всього 140 593,08 110 358,59 ЗО 234,49

сел. Безлюдівка (стоки)
67. Насосна станція перекачки стічних вод - в/д Мостобудівників 01.01.1976 10310114 23478,10 18130,12 5347,98
68. Каналізаційна станція вул.Піщана 01.01.2004 10310118 26332,23 17575,49 8756,74
69. Каналізаційна станція - в"їзд Жовтня 01.01.2004 10310119 252716,00 108007,62 144708,38
70. Насос погруж. Wiloemu FA 08/43-140 Е Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 1000042 33939,50 33939,50 0,00

71. Насос фекальний Speroni SQ 25-7-1.5 без пульта смт. Безлюдівка влїзд 
Стадіонний 01.10.2017 1000208 9794,17 3876,76 5917,41

72. Комплект насос фекаллрешпі SQ65-5.5 з пультом Smart -1-5,5 та коліном для 0LQ6.2020 Ю00250 51860,25 4321,70 47538.55

[73. Канализационный насос SEG 40.31.2.50В 1шт 01.08.2011 10431538 17700,31 17700,31 0,00
74. Пульт керування WILO DR1-5.5O SD Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 2100001 8009,30 7274,52 734.78

Всього 423 829,86 210 826,02 213 003,84
сел. Безлюдівка(стоки) (мережі)

і75- Канализаційні мережі в/д Стадіонний (Жовтня), 880п/м 01.01.2004 10310121 227663,33 75758,53 151904,80
76. Напірна каналізація в/д Мостобудівників 1100м 01.01.1976 10310121/1 17739,03 8943,16 8795,87
77. Самопливна каналізація житлових будівель в/д Мостобудівн. 520м 01.01.1976 10310121/2 11485,04 5789,90 5695,14

Всього 256 887,40 90 491,59 166 395,81
Безлюдівське ОТГ (водомірні вузли)

78. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського до м 1 01.05.2016 2300126 24305,55 7468,45 16837,10

79.
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського до м 2 01.05.2016 2300127 24305,55 7468,45 16837,10

80. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул Кооперативна 01.05.2016 2300128 24305,55 7468,45 16837,10



109. ШУ-7 26,5 кВт 01.04.2016 0800033 63515,33 13028,96 50486,37
110. Електричний двигун УА 37 квт Васищ 01.01.1996 10431254 1749,93 1749,93 0,00
111. Електричний двигун ЧАМ -200 Васищ 01.01.1996 10431255 1 874.93 1874,93 0,00
112. Електричний двигун Васищеве 01.01.1996 10431256 1950,00 1950,00 0,00
ИЗ. ПЧ Delta VFD-F 22 kw 400v (BHC 2підйому) 01.06.2011 10431529 11134,50 4898,84 6235,66

114. Насос Helix V 5209-3/30/Е насос.станция II підйому вул. Орєшково п . 
Васищеве

01.02.2014 1000100 148756,73 127063,00 21693,73

115. Насос свердловинний Wilo SPU 06-043-14 (SM6/26,5) 01.04.2016 1000165 85074,00 49626,64 35447,36
116. Насос Д 200/65 Васищеве 01.01.2005 10431246 12000,00 12000,00 0,00
117. Насос Д 200 / 35 01.07.2007 10431253 9583,33 9583,33 0,00
118. Насос Д 200/36 01.01.2007 10431264 12870,00 12870,00 0,00
119. Насос К 100-65-200 дільн.Васищеве 01.12.2008 10431385 14931,83 14931,83 0,00

120. Прилад управління CR 1-45.0 насос.станція II підйому вул.Орешкова 
п.Васищеве

01.02.2014 1900023 113662,77 64278,16 49384,61

121. Лічильник води WP-Dynamik 100/50-Т свердл.№3 01.01.2013 2300061 7119,51 3684,93 3434,58
Всього 717 913,83 494 979,92 223 833,91

сел. Васищеве (вода)(мережі)
122. Водопровід від споруд 2 підйому 1,7км 01.01.1972 10310131 8334,50 8334,50 0,00

il-23. Водопровідна мережа 1972р. 12600пм 01.01.1998 10310135 104975,35 48943,70 56031,65
'124. Водопровідна мережа (від вул.8Березня до Васищ лікарні) 680пм 01.01.1998 10310798 176750,78 85098,76 91652,02

125. Середньомайданчикові мережі водопостачання (з чавунніх труб й 100мм) 
387п/м

01.01.1986 10310829 79484,41 71870,08 7614,33

Всього 369 545,04 214 247,04 155 298,00
сел. Васищеве (стоки)

126. Каналізаційна насосна станція 01.01.1986 10310835 253135,59 179678,09 73457,50
127. Каналізаційна насосна станція вул.Орешкова№35 01.01.1986 10310836 600099,34 20859,51 579239,83
428. КИС Ns 1 с.Подольох--------------------------------------------- ---------------- „ 01.01.1980 10310906 95164.26 90561,59 4602,67
129. КНС №1 -А с.Темнівка 01.01.1980 10310907 48148,00 48148,00 0,00
130. КТПМ мангова з трансформатором ТМ 100-10/0,4 с.Подольох КНС №1 01.04.2014 0800015 34000,00 9963,20 24036,80
131. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00-Н 01.03.2016 0800029 27292,28 5698,29 21593,99
132. Станція управління насосним объектом HV UZS (к FZR 1.03) 01.11.2009 10431418 4245,00 3151,64 1093,36

133. Насос погружн. Wilo EMU FA 08.64-278E c.Васищеве вул.Орєшкова,35 КНС 01.04.2014 1000110 48155,87 40129,60 8026,27

134. Насос фек. Speroni SQ 65-12-5.5 без пульта - Орєшково,83 Васищеве 01.07.2018 1000226 31877,35 9297,68 22579,67

135. Насос каналізаційний Wortex SWS 1500/S колесо Vortex- до КНС 
інв№10310835 01.12.2018 1000246 9750,09 1421,84 8328,25

136. Насос СД 50-56 (Васищеве, р-н Темнівськой к.) 01.01.2011 10431204 6375,48 6375,48 0,00
137. Сигналізація в зборі AJAX GC-I0I MINI КІТ 01.08.2011 1500001 3238,62 1584,55 1654,07

138. КОМПЛ. ОХОРОН. СИГНАЛІЗ. AJAX,GC-101 MINI КІТ с.Темнівка КНС 01.09.2014 1500021 2746,79 963,00 1783,79



165. Насосна станція 11 підйому вул.Станційна 01.01.1984 10310890 48412,76 48412,76 0.00
166. Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310891 15182,00 15182,00 0,00
167. Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310892 35487,00 35487,00 0,00
168. Резервуари прямокутні вул.Станційна 01.01.1984 10310896 34122,00 34122,00 0,00
169. Артезіанська свердловина вул.Станційна 01.01.1984 10310893 80983,00 80983,00 0,00
170. Водонапірна вежа-колона вул.Станційна 01.01.1991 10310897 21939,00 21939,00 0,00..... . ■■■■ ■ .....

Всього 236 125,76 236 125,76 0,00
сел. Хорошеве (вода)(Фрунзе)(мережі)

171. Водопровід розводи. вул.Станційна, Асбестоцемент Д-200мм-378п/м, Д- 
150мм-332п/м

01.01.1970 10310898 191083,00 191083,00 0,00

172. Водопровід розводи, вул. Станційна, Чугунний Д-150мм-605п/м, Д- 100мм- 
48,5п/м, Д50мм-85п/м

01.01.1970 10310899 24075,00 22684,66 1390,34

Всього 215 158,00 213 767,66 1 390,34
сел. Хорошеве (стоки)(Фрунзе)

173. Насосна станція каналізаційна 01.01.1979 10310904 238145,00 238145,00 0,00
174.

' ' - ............. ■ " ■' ' ....... ...... ................. . .....
Установка для очистки 01.01.1979 10310900 13 і 148,69 131148,69 0,00

175. Компактна установка КУ-200 01.01.1979 10310901 108829,00 108829,00 0,00
176. Ілові площадки 4шт 01.01.1979 10310902 29396,00 29396,00 0,00

Всього 507 518,69 507 518,69 0,00
сел. Хорошеве (стоки)(Фрунзе)(ме ежі)

177. Самотечна напорна каналізація 700м 01.01.1979 10310903 38784,02 38784,02 0,00
178. Каналізаційні мережі 115м 01.01.1984 10310905 11786,02 11786,02 0,00

Всього 50 570,04 50 570,04 0,00
ВСЬОГО ПО ОСНОВНИМ ЗАСОБАМ 6 753 854,73 3 863 783,35 289 0071,38

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
179. AJAX.GC-101МІХ1 КПкомпл.ох.сигн. Хорошеве Ленінаскв 30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0,00
180. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова 30.04.2015 000002712 "З16,40 316,40 0,00
181. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28 30.04.2015 000002502 2449,35 2449,35 0.00
182. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петрове.на водопр. 30.04.2015 000002503 2449,35 2449,35 0,00
183. Агрегат насосний ЕЦВ 6-6.3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З 31.08.2020 00-100028 9925,00 9925,00 0,00
184. Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15 31.01.2018 000003204 534,90 534,90 0,00
185. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00
186. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00

187. Гідрант пожеж.підземний О1К(чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко 28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00

188. Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7.5А Зф Хорошеве Станційна 30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00
189. ЛІЧ-К ел.ен.СТЕАО8Д5-1ООА 220/380В кл. 1,0 Хорошеве Леніна 30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00
190. Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в. 31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00
191. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орешкова 31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00



229. Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.дуІООхШОхШОмм Хорошеве 
Шевченко

28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00

230. Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського 06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00
231. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003757 390,00 390,00 0,00
232. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0,00
233. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00
234. WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве 31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00
235. AJAX,GC-101 MINI КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35 30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00
236. AJAX,GC-1OIM1N1 КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-дОктябр 30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00
237. AJAX,GC-101 MINI КІТ (сигнализ. В сборе) 30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00
238. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор 30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00
239. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр. 30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00
240. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох 30.11.2017 000003842 316,40 316,40 0,00
241. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка 30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00
242. Вогнегасник ВВК-3.5 (ОУ-5) 30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00
243. ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч. 31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00
J244. ЛІЧИЛЬНИЙ ЕЛ.ЕН.Н1К 2303 Васиїнево КНС№1 Пс до льох 31.05.2019 00-000517 2425,00 2425,00 0,00
245. Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Вгсищево КНС№1 Подольох 31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0,00
246. Тепл, вентилятор FH-I62 Безл. В-д Мостобудіві;. 30.11.2017 000003843 174,17 174,17 0,00 ___ J
247. Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве 30.11.2017 000003844 149,15 149,15 0,00
248. Обігрівач масляний ERGO,BB Васишево КНС Орешкова 29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00
249. ARO Тепловентилятор HF-200 IN 31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00
250. A RO Тепловентилятор HF-200 IN 31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00

ВСЬОГО ПО МАЛОЦІННИМ НЕОБОРОТНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ АКТИВАМ 111 359,24 111 359,24 ______0,00_______



Додаток 2
до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 30.04.2021 2021 року «Про прийняття майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради та передачі його до 
Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради

ПЕРЕЛІК
майна, що передасться з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд 

Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріплюється на праві 
господарського відання

І№
|з/п

Найменування Рік введення в 
експлуатацію

Інвентарний
номер

Нерві с н а варт і ст ь. 
грн.

Залишкова
Сума зносу, грн. вартість, грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
сел. Безлюдівка (вода)

1. Надбудова над свердловиною №3 /вул.Чайковського 01.01.1998 10310108 3 188.00 3188.00 0.00
2. Apr. свердловина № 1 вул.Песчана, с.Безлюдівка 01.01.1997 10310105 6406.94 5503.75 ‘ЮЗ. 19
3. Apr. свердловина №2 вуї.Піщана, п.Безлюдівка 01.01.1997 10310106 6726.85 4974.80 1752.05
4. Свердловина№3 вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310107 10014.40 8070.54 1943.86

Apr. свердловина с напірним трубопроводом в/д Стадіонний! в/д Жовтня), в 
т.ч. арт.св№5 вд Стадіонний (в/д Жовтня) вартістю 10545.32грн; Напорний 
трубопровод 160м вартістю 25286,70грн./

01.01.2000 10310110 38072.23 38072.23 0.00

6. Apr.свердловина Хїб в/д Мостобудівників/ 01.01.1990 10310112 16350.00 6503,65 9846.35-К- Артезіанська свердловина №9 пров.Овочевий /по ні Іетривсіжого— 01.01.1978 ____ 10310115 57299.81 34744.81 22555.00
8. Мілководна свердловина вул.Чайковського /№1 01.01.1990 10310117 1 6200.00 2466.60 3733.40k Мілководна свердловина вул.Чайковського /№2. 01.01.1990 10310117 2 6200.00 2466.59 3733.41
10. Водопровідна вежа вул.Чайковського, п.Безлюдівка 01.01.1993 10310101 180783,99 83427,66 97356.33
и. Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п.Безлюдівка. 01.01.2004 10310103 38072.23 38072,23 0.00
12. Водопровідна вежа /вул. 1 Іішана.п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 19.350.00 6503.65 9846.35

13.
Apr. свердловина с напірним трубопроводом в/.т Стадіонний) в/д Жовтня), в 
т.ч. арт.св№5 вд С тадіонний (в/д Жовтня) вартістю 10545.32грн; Напорний 
трубопровод 160м вартістю 25286,70грн./

01.01.2000 103101Ю 57290.81 34744,81 22555.00
----- і

14. Арт.свердловина V6 в/д Мостобудівників/ 01.01.1990 10310112 6200.00 2466.60 3733.40
15. Артезіанська свердловина пров.Овочевий /по в.Петровського 01.01.1978 10310115 (>200.00 2466.59 3733.41___
16. Мілководна свердловина вул.Чайковського /№1 01.01.1990 10310117 1 1 8078 ’>.99 83427,66 97356,33
17. Мілководна свердловина вул.Чайковського /№2, 01.01.1990 10310117 2 38072,23 38072,23 0,00
18. Водопровідна вежа вул.Чайковського, п.Безлюдівка 01.01.1993 10310101 16350.00 6503.65 9846.35
19 Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п. Безлюдівка 01.01.2004 _ ІОЗЮІОЗ_ 3097.46____ 2995.30 102.16



20. Водопровідна вежа /вул.Піщана,п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 128363,24 50838,65 77524,59
21. Водонапірна вежа /в/д Мостобудівників/ 01.01.1972 10310111 273524,76 227266,63 46258,13
22. Водопровідна вежа /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310116 31080,81 23378,29 7702,52
23. Огородження сан.зони /свердловини по вул.Піщана/ 84м 01.01.2002 10310121/3 3668,00 3668,00 0,00
24. Електричний кабель від ТП /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310109 11038,00 10344,38 693,62
25. ШУ-6 5,5 кВт 01.04.2016 0800032 35141,00 7208,32 27932,68
26. ШУ-5 5,5 кВт 01.04.2016 0800035 35141,00 7208,32 27932,68
27. ШафаШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана) 01.06.2016 0800039 46807.39 9258.84 37548,55
28. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/010/-01/0-00 01.09.2016 0800041 43589,26 8143,17 35446,09
29. Трансформатор ТС - 100 Безлюдівка вул. Чайковського 01.12.2007 10431336 8900,00 8868,81 31,19

ЗО. Станція управління ’Каскад' свердл. № 5 по ул в/дОктября
0 1.02.2008 10431342 1 3 96,28 1354,37 41,91

31. Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ПД ОВЕН 
ПД 100-ДИ-1, ОМ-И 11 1шт Безлюдівка свердл.№5 Петровського

01.04.2011 10431498 15247,00 6261,95 8985,05

32. Насос S.I5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара назва - 
Петровського)

01.04.2015 1000144 13896,49 9843,68 4052,81

33. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д Мостоб )
01.12.2015 1000155 44451,00 27781.80 16669,20

34. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80 16669,20

35. Насос свердловинний Wilo SP! 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79
36. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 23591,07 20815,60
37. Насос свердл .багатост'іїо TWI4-0525-DM-C1 сверд.№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43
38. Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п.Безлюдівка/ 01.01.2004 10310103 3097,46 2995,30 102,16
39. Водопровідна вежа /вул.Піщана,п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 128363,24 50838,65 77524,59
40. Водонапірна вежа /в/д Мостобудівників/ 01.01.1972 10310111 273524,76 227266,63 46258,13
41. Водопровідна вежа /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310116 31080.81 23378,29 7702,52
42. Огородження сан.зони /свердловини по вул.І Іішана/ 84м 01.01.2002 —10310121/3 3668,00 3668.00 0.00
43. 'Електричний кабель від ТП /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310109 11038,00 10344,38 693,62
44. ШУ-6 5,5 кВт 01.04.2016 0800032 35141,00 7208,32 27932,68
45. ШУ-5 5.5 кВт 01.04.2016 0800035 35141.00 7208.32 27932,68
46. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана) 01.06.2016 0800039 46807,39 9258,84 37548,55
47. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/010/-01/0-00 01.09.2016 0800041 43589,26 8143,17 35446,09
48. Трансформатор ТС - 100 Безлюдівка вул. Чайковського 01.12.2007 10431336 8900,00 8868.81 31,19

49. Станція управління лКаскадл свердл.№5 по ул в/дОктября
0 1.02.2008 10431342 1 3 96,28 1354,37 41,91

50. Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ПД ОВЕН 
ПД 100-ДИ-1, ОМ-И 11 1 шт Безлюдівка свердл.№5 Петровського

01.04.2011 10431498 15247,00 6261,95 8985,05

51. Насос SJ5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий . стара назва - 
Петровського)

01.04.2015 1000144 13896,49 9843,68 4052,81

52. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д 01.12.2015 1000155 44451,00 27781,80 16669,20



Мостоб.)

53. Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 лМ6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 27781,80 16669,20

54. Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 23913,21 16361,79
55. Насос свердловинний Wilo SP1 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 23591,07 20815,60
56. Насос свердл.багатост-Wilo TWI4-0525-DM-C1 сверд№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 11764,57 12265,43

Всього 1 179 746,58 68 0889,79 498 856,79
сел. Безлюдівка(вода) (мережі)

57. Водопровідна мережа Д 63мм (вул.Радянська) 1200п/м 01.01.2003 10310120 5520,00 2806,00 2714,00
58. Водопровідна мережа / вул.Чайковського, п.Безлюдівка /4100пм 01.01.1993 10310120/1 8478,52 7117,71 1360,81
59. Зо внішній водопровід /вул.Жовтня, п.Безлюдівка/ 362пм 01.01.1997 10310120/2 6026,28 5822,41 203,87
[60. Зо внішній водопровід /вул.Песчана - вул.Перемоги/ 41 1 пм 01.01.1997 10310120/3 8646,19 8293,77 352,42
61. Водопровідна мережа/вул.Чайковського/ 120пм 01.01.1998 10310120/4 8009,95 7499,70 510,25
62. Водопровід чавуний d 100 /влїзд Мостобудівників/ 1050пм 01.01.1997 10310120/5 35983,29 35681,33 301,96
63. Водопровід чавуний d 150 в’їзд Мостобудівників/ 500пм 01.01.1992 10310120/6 7222,00 3640,89 3581.11
64. Водопровід з чавуних труб d 150 /вул.Петровського/ 257пм 01.01.1978 10310120/7 10564,29 6837,81 3726,48

65. Водопрові; з чавуних труб d .100 від водонапірної вежі /вул.Петровського/ 
655пм 01.01.1978 10310120/8 31177,32 23097 55 8079,77

66. Водопр.мережа Д=110мм вул. Чайковського Безлюд.івка 120пм 01.08.2006 10310719 18965,24 9561,42 9403,82
Всього 140 593,08 і 10 358,59 ЗО 234,49

сел. Безлюдівка (стоки)
67. Насосна станція перекачки стічних вод - в/д Мостобудівників 01.01.1976 10310114 23478,10 18130,12 5347,98
68. Каналізаційна станція вул.Піщана 01.01.2004 10310118 26332,23 17575,49 8756,74
69. Каналізаційна станція - в"їзд Жовтня 01.01.2004 10310119 252716,00 108007,62 144708,38
70. Насос погруж. Wiloemu FA 08/43-140 Е Безлюд.Пішана,8 01.09.2012 1000042 33939,50 33939,50 0,00

71 Насос фекальний Speroni SQ 25-7-1.5 без пульта смт. Безлюдівка влїзд 
Стадіонний 01.10.2017 1000208 9794,17 3876,76 5917,41

Комплект насос фекаллрешпі SQ65-5.5 з пультом Smart -1-5,5 та коліном для 01,06.2020 1000250 51860,25 4321.70 47538.55
монтажу-Безлюд., КНС

73. Канализационный насос SEG 40.31.2.50В 1шт 01.08.2011 10431538 17700,31 17700,31 0,00
74. Пульт керування WILO DR 1-5.50 SD Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 2100001 8009,30 7274,52 734,78

Всього 423 829,86 210 826,02 213 003,84
сел. Безлюдівка(стоки) (мережі

75. Канализаційні мережі в/д Стадіонний (Жовтня), 880п/м 01.01.2004 10310121 227663,33 75758,53 151904,80
76. Напірна каналізація в/д Мостобудівників 1100м 01.01.1976 10310121/1 17739,03 8943,16 8795,87
77. Самопливна каналізація житлових будівель в/д Мостобудівн. 520м 01.01.1976 10310121/2 11485,04 5789,90 5695,14

Всього 256 887,40 90 491,59 166 395,81
Безлюдівське ОТГ (водомірні вузли)

78. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського до м 1
01.05.2016 2300126 24305,55 7468,45 16837,10

79. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка в-д Чайковського до м 2
01.05.2016 2300127 24305,55 7468,45 16837,10

80. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул Кооперативна 01.05.2016 2300128 24305,55 7468,45 16837,10



дом ЗО

81. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 87 01.05.2016 2300129 24305,55 7468,45 16837,10

82. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 83 01.05.2016 2300130 24305,55 7468,45 16837,10

83. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 85 01.05.2016 2300131 24305,55 7468,45 16837,10

84. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 107 01.05.2016 2300132 24305,55 7468,45 16837,10

85.
Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул. Перемоги дом 109 01.05.2016 2300133 24305,55 7468,45 16837.10

86. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Безлюдівка вул.Кооперативна до м 28 01.05.2016 2300134 24305,55 7468,45 16837,10

87. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 14 01.05.2016 2300135 24305,55 7468,45 16837,10
88. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул. 8 Марта дом 17 01.05.2016 2300136 24305,62 7468,45 16837,17
89. Водомерный узел ДУ 50 но адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2А 01.05.2016 2300137 24305,55 7468,45 16837,10
90. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2В 01.05.2016 2300138 24305,55 7468,45 16837.10
91. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Кірова дом 2Г 01.05.2016 2300139 24305,55 7468,45 16837,10
92. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве в* л.Кірова дом 2Д 01.05.2016 2300140 24305,55 7468,45 16837.10

93. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 21 01.05.2016 2300141 24305,55 7468,45
1

16837,10

94. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смі .Васищеве вул.Орешкова дом 5 01.05.2016 2300142 24305,55 7468,45 16837,10
95. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 01.05.2016 2300143 24305,55 7468,45 16837,10

96. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 А 01.05.2016 2300144 24305,55 7468,45 16837,10

97. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве вул.Орешкова дом 83 Б 01.05.2016 2300145 24305,55 7468,45 16837,10

98. Водомерный узел ДУ 50 по адресу смт.Васищеве-вул.Орешкова дом 83В— 01.05.2016 2300146 24305,55 7468,45 — ——1683 7,10

Всього 510 416,62 156 837,45 353 579,17
сел. Васищеве (вода)

99. Насосна станція 2 підйома /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310128 49510,59 41675,32 7835,27
100. Резервуар V-600 м3 /пл.П под. вул.Орешкова Васищево/ 2шт 01.01.1974 10310127 24553,44 11770,11 12783,33
101. Арт.свердловина №3 01.01.1987 10310125 11182,62 6088,79 5093,83
102. Водопровідна веж /пл. 11 підйому вул.Орешкова/ 01.01.1975 10310132 16271,74 16271,74 0,00
103. Водонатискова вежа 01.01.1986 10310831 56438,15 49837,35 6600,80
104. Санітарна зона водозабору /пл. 2 підйому/ 01.01.1979 10310134 6736,20 3044,36 3691,84
105. Огорожа навколо дільниці /пл. 2 підйому/ 300м 01.01.2002 10310136 7127,57 7127,57 0,00
106. Електричний кабель линії від ТП 01.01.1972 10310122 9567,78 6207,46 3360,32
107. Електричний кабель від УРГ до 11 підйому /від пл.1 підйому/ 01.01.1972 10310123 11495,52 7457,78 4037,74
108. ТП водозабір І підйому та насосної станції 2 підйому /вул.Орешкова/ 01.01.1972 10310124 40807,36 27058,89 13748,47



109. ШУ-7 26,5 кВт 01.04.2016 0800033 63515,33 13028,96 50486.37
110. Електричний двигун У А 37 квт Васищ 01.01.1996 10431254 1749,93 1749,93 0,00
111. Електричний двигун ЧАМ -200 Васищ 01.01.1996 10431255 1874,93 1874,93 0,00
112. Електричний двигун Васищеве 01.01.1996 10431256 1950,00 1950,00 0,00
ИЗ. ПЧ Delta VFD-F 22 kw 400v (BHC 2підйому) 01.06.2011 10431529 11134,50 4898,84 6235,66

114. Насос Helix V 5209-3/30/Е насос.станция II підйому вул. Орєшково п . 
Васищеве

01.02.2014 1000100 148756,73 127063,00 21693,73

115. Насос свердловинний Wilo SPU 06-043-14 (SM6/26.5) 01.04.2016 1000165 85074,00 49626,64 35447,36
116. Насос Д 200/65 Васищеве 01.01.2005 10431246 12000,00 12000,00 0,00
117. Насос Д 200/35 01.07.2007 10431253 9583,33 9583,33 0,00
118. Насос Д 200/36 01.01.2007 10431264 12870,00 12870,00 0,00
119. Насос К 100-65-200 дільн.Васищеве 01.12.2008 10431385 14931,83 14931,83 0,00

120. Прилад управління CR 1-45.0 насос.станція II підйому вул.Орешкова 
п.Васищеве

01.02.2014 1900023 113662,77 64278,16 49384.61

121. Лічильник водн WP-Dypamik 100/50-Т свердл.№3 01.01.2013 2300061 7119,51 3684,93 3434,58
всього 717 913,83 494 079,92 223 833,91

сел Васищеве (вода)(мережі)
122. Водо тровід від споруд 2 підйому 1,7км 01.01.1972 10310131 8334,50 8334,50 0,00
123. Водопровідна мережа 1972р. 12600пм 01.01.1998 10310135 104975,35 48943,70 56031,65
124. Водопровідна мережа (від вул.8Березня до Васищ лікарні) 680пм 01.01.1998 10310798 176750,78 85098,76 91652,02 J

125. Середньомайданчикові мережі водопостачання (з чавунніх труб й 100мм) 
387п/м 01.01.1986 10310829 79484,41 71870,08 7614.33

Всього 369 545,04 214 247,04 155 298,00
сел. Васищеве (стоки)

126. Каналізаційна насосна станція 01.01.1986 10310835 253135,59 179678,09 73457,50
127. Каналізаційна насосна станція вул.Орешкова№35 01.01.1986 10310836 600099,34 20859,51 579239,83
128. КНС №1 с.Подольох —01.01.1980 10310906 95164,26 - 90561,59 4602.67
129. КНС №1-А с.Темнівка 01.01.1980 10310907 48148,00 48148,00 0,00
130. КТПМ мачтова з трансформатором ТМ 100-10 '0,4 с.Подольох КНС №1 01.04.2014 0800015 34000,00 9963,20 24036,80
131. Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00-Н 01.03.2016 0800029 27292,28 5698,29 ' 21593,99
132. Станція управління насосним об'єктом HV UZS (к FZR 1.03) 01.11.2009 10431418 4245,00 3151,64 1093,36

133. Насос погружн. Wilo EMU FA 08.64-278Е с.Васищеве вул.Орешкова,35 КНС 01.04.2014 1000110 48155,87 40129,60 8026,27

134. Насос фек. Speroni SQ 65-12-5.5 без пульта - Орєшково,83 Васищеве 01.07.2018 1000226 31877,35 9297,68 22579,67

135. Насос каналізаційний Wortex SWS 1500/S колесо Vortex- до КНС 
інв№ 10310835 01.12.2018 1000246 9750,09 1421,84 8328,25

136. Насос СД 50-56 (Васищеве, р-н Темнівськой к.) 01.01.2011 10431204 6375,48 6375.48 0,00
137. Сигналізація в зборі AJAX GC-101 MINI КІТ 01.08.2011 1500001 3238,62 1584,55 1654,07

138. КОМПЛ. ОХОРОН. СИГНАЛІВ. AJAX,GC-101 MINI КІТ с.Темнівка КНС 01.09.2014 1500021 2746,79 963,00 1783.79



і 139. Пульт управління WILO DR1-11.0 SD с.Васищеве вул.Орєшково,35 (к 
інв№1000110)

01.04.2014 1900024 17799,21 9820,00 7979,21

Всього 118 2027,88 427 652,47 754 375,41 і
сел. Хорошеве (вода) 1

І140. Насосна станція (надбудова. свердл.№3) 01.01.1986 10310606 4862.28 4862,28 0,00
1141. Арт.свердловина№1 вул.Сонячна (вул.Леніна) 01.01.1977 10310603 12825,98 9882,23 2943,75
142. Арт.свердловина№3 вул.Джерельна (вул. Тельмана) 01.01.1986 10310607 18346,71 15943,34 2403,37

'143. Водонапірна вежа ЮОмЗ вул. Сонячна (Леніна) 01.01.1982 10310601 78582,11 46616,35 31965,76
144. Водопровідна вежа (вул.Тельмана, Шевченко) 2шт 01.01.1986 10310605 22235,14 22235,14 0,00
145. Водопроводна вежа №2 вул.Красноармійська 01.01.1968 10310608 25955,95 25955,95 0,00

'146. ШУ-4 4 кВт 01.04.2016 0800034 30141,00 6182,96 23958,04

1147. ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ 5.5 кВт 380В Хорошеве, свердл.№3, 
вул.Джерельна

01.01.2018 0800048 29166,67 10633.70 18532,97
J148.

Трансформатор ТМГ-40/10 (арт.свердл.№1 по вул.Сонячній смт.Хорошеве)
01.04.2015 0800050 13333.33 1074,48 12258,85

149. Насос свердл. багатост Wilo TWI4.05-44-DM-B (свердл.№3 вул.Джерельна, 
Дружби (стара назва вул. Тельмана, Дімітрова)

01.12.2015 1000158 52074,00 28749,32 23324,68

[150 : Іасос занурювальний Wilo Sub TWU 4-0823 DM С 01.06.2016 1000175 25125,00 14132,88 10992,12к.

І і 52.

Насос свердловинний Wilo SP! 06-017-13 (SM6/7.5) до св.№1 вул.Сонячна 01.06.2016 1000176 44280,00 21678,75 22601,25

Насосна станція з двома багатоступ. вертикальними насосами типа ОРА с 
частотним регулюванням ( Хорошеве 10310602)

01.12.2009 10431420 97571,07 97571,07 0,00

1153. Установка водопідготовки Экософт-ФК-l354-GL 01.12.2012 1300005 9426,84 4004,16 5422,68
Всього 463 926,08 309 522,61 154 403,47

сел. Хорошеве (вода)(мережі)

154. Водопровідні мережі чавунні (від свердл. по вул. Сонячна (Леніна)) І926п/м 01.01.1979 10310604 275052,67 92458,73 182593,94

155. Водопровід 751 п/м 01.01.1983 10310604/1 24759,66 16754,09 8005,57
156. Водопровідні мережі чавунні ІООп/м 01.01.1983 10310604/2 299,28 264,87 34,41
157. Водопровідна мережа по вул.Горького 90п/м 01.01.1983 10310604/3 15228.83 5089,39 10139,44
158 Водопровідні мережі чавунні 1124п/м 01.01.1984 10310604/4 147664,35 19948,97 127715,38
159. Водопровідні мережі чавунні ІООп/м 01.01.1986 10310604/5 299,83 265,09 34,74
160. Водопровідні мережі чавунні 94п/м 01.01.1986 10310604/6 281,85 248,59 33,26
161. Мережі чавунні вул.Шевченко, -Димитр.-Тельмана 2600п/м 01.01.1986 10310604/7 8955,32 8021,49 933,83
162. Водопровідні мережі до свердл.Шевченко 300п/м 01.01.1991 10310604/8 5122,40 4629,85 492,55
163. Водовід від свердловини до водонапорної вежі 400п/м 01.01.1969 10310604/9 12504,85 9210,49 3294,36

164. Устан. водопідг. Экософт-ФК-1354-GL до інв.№10310604/3 вул. Го рького
01.12.2012 1300006 9426,83 4004,16 5422,67

Всього 499 595,87 160 895,72 338 700,15
сел. Хорошеве (вода)(Фрунзе) _______________________________________________ ______



165. Насосна станція 11 підйому вул.Станційна 01.01.1984 10310890 48412,76 48412,76 0,00
1 
166. Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310891 15182,00 15182,00 0,00
167. Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310892 35487,00 35487.00 0,00
168. Резервуари прямокутні вул.Станційна 01.01.1984 10310896 34122,00 34122,00 0,00
169. Артезіанська свердловина вул.Станційна 01.01.1984 10310893 80983,00 80983,00 0,00
170. Водонапірна вежа-колона вул.Станційна 01.01.1991 10310897 21939,00 21939,00 0,00

Всього 236 125,76 236 125,76 0,00
сел. Хорошеве (вода)(Фрунзе)(мережі)

171. Водопровід розводи. вул.Станційна, Асбестоцемент Д-200мм-378п/м, Д- 
150мм-332п/м

01.01.1970 10310898 191083,00 191083,00 0,00

172. Водопровід розводи, вул. Станційна, Чугунний Д-150мм-605п/м, Д- 100мм- 
48,5п/м, Д50мм-85п/м

01.01.1970 10310899 24075,00 22684,66 1390,34
■------- ——————•----- — ■

Всього 215 158,00 213 767,66 1 390,34
сел. Хорошеве (стоки)(Фрунзе)

Г ' '
173.

— - ---
Насосна станція каналізаційна 01.01.1979 10310904 238145,00 238145,00 0,00

н 74. Установка для очистки 01.01.1979 10310900 131148,69 131148,69 0,00
1175. Компактна установка КУ-200 01.01.1979 10310901 108829,00 108829,00 0,00
h 76. [лові площадки 4шт 01.01.1979 10310902 29396,00 29396,00 0,00

Всього 507 518,69 507 518,69 0,00
сел. Хорошеве (стоки)(Фрунзе)(ме

і 
ежі)

177. Самотечна напорна каналізація 700м 01.01.1979 10310903 38784,02 38784,02 0,00
178. Каналізаційні мережі 115м 01.01.1984 10310905 11786,02 11786,02 0,00

Всього 50 570,04 50 570,04 0,00
ВСЬОГО ПО ОСНОВНИМ ЗАСОБАМ 6 753 854,73 3 863 783,35 289 0071,38

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
±79. ~ AJAX.GC-101 MINI КІТкомнл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв__  ___ 30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0.00
і 180. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова 30.04.2015 000002712 316,40 316,40 0,00
181. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28 30.04.2015 000002502 2449,35 2449,35 0,00

її 82. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петрове.на водопр. 30.04.2015 000002503 2449,35 2449,35 0,00
183. Агрегат насосний ЕІДВ 6-6,3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З 31.08.2020 00-100028 9925,00 9925,00 0,00
184. Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15 31.01.2018 000003204 534,90 534,90 0,00
185. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00
186. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00

187. Гідрант пожеж.підземний С1В(чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко 28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00

188. Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7,5А Зф Хорошеве Станційна 30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00
189. ЛІЧ-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве Леніна 30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00

;19О. Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в. 31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00
191. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орешкова 31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00



192. Кожух охолодж. Wilo KIT COOLING PIPE 4"AL.S1 Хорошеве Станційна

193. Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.ду ІООхШОхШОмм Хорошеве 
Шевченко

194. Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського
195. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
196. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
197. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова
198. W EB камера D-Link DCS-942L Хорошеве
199. AJAX,GC-101MINl КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк35
200. AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-д Октябр
1201. AJAX,GC-101 MINI КІТ (сигнализ. В сборе)
202. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор
203. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр.
204. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5 Шасищ. Подольох
,205. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка
206. Вогнегасник ВВК-3.5 (ОУ-5)
207. ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч.
208. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№1 Подольох
209. Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1 Подольох
210. Тепловентилятор ГИ-162 Безл. В-д Мостобудівн.
211. Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве
212. Обігрівач масляний ERGO,BB Васищево КНС Орешкова
213. ARO Тепловентилятор HF-2001N
214. A RO Тепловентилятор HF-200 IN
215. AJAX,GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв
216. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова
217. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28
218. Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петрове.на водопр.
219. Агрегат насосний ЕЦВ 6-6.3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.З
220. Водомір 15 X ЛК Хорошеве Кірова 15
221. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER
222. Водомір 20XQn2.5 GROSSWASSER

223. Гідрант пожеж.підземний С1Л(чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве Шевченко

224. Счетчик МЕРКУРИЙ 23OAM-O3 5-7,5А Зф Хорошеве Станційна
225. Л1Ч-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве Леніна
226. Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в.
227. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.Н1К 2303 Васищеве н/с Орешкова
228. Кожух охолодж.Wilo КІТ COOLING PIPE 4"ALSi Хорошеве Станційна



30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00

28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00

06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00
31.07.2017 000003757 390,00 390,00 0,00
31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0,00
31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00
31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00
30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00
30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00
30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00
30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00
30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00
30.11.2017 000003842 316,40 316,40 0,00
30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00
30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00
31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00 !

31.05 .’019 00-000517 2425,00 2425,00 0,00
31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0.00
30.11.2017 000003843 174,17 174,17 0,00
30.1 Г.2017 000003844 149,15 149,15 0,00
29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00
31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00
31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00
30.04.2015 000002646 1618,60 1618,60 0,00

~ 30.04.2015 - 000002712 - 316,40 .316,40 0,00
30.04.2015 000002502 2449.35 2449,35 0,00
30.04.2015 000002503 2449.35 2449,35 0,00
31.08.2020 00-100028 9925.00 9925,00 0,00
31.01.2018 000003204 534.90 534,90 0,00
30.11.2017 000003814 878,90 878,90 0,00
30.11.2017 000003817 878,90 878,90 0,00

28.02.2020 00-000992 5629,45 5629,45 0,00

30.04.2015 000002402 414,17 414,17 0,00
30.11.2016 000003539 1750,00 1750,00 0,00
31.01.2018 00-000041 538,25 538,25 0,00
31.05.2019 00-000518 2425,00 2425,00 0,00
30.06.2016 000003409 4575,00 4575,00 0,00



229. Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.ду ІООхШОхШОмм Хорошеве 
Шевченко

28.02.2020 00-000995 3659,65 3659,65 0,00

230. Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського 06.06.2016 000003433 4175,00 4175,00 0,00
231. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003757 390,00 390,00 0,00
232. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003758 390,00 390,00 0,00
233. Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 000003759 390,00 390,00 0,00
234. WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве 31.03.2016 000003240 1552,00 1552,00 0,00
235. AJAX.GC-101MINI КІТкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35 30.04.2015 000001902 1618,60 1618,60 0,00
236. AJAX,GC-101MlNI КІТкомпл.ох.сигн. Безл. В-д Октябр 30.04.2015 000001903 1618,60 1618,60 0,00
237. AJAX,GC-101 MINI КІТ (сигнализ. В сборе) 30.04.2015 000001645 4584,40 4584,40 0,00
238. Комплект охоронно-пожежної сиги.) Жихор 30.04.2015 000002649 2133,35 2133,35 0,00
239. Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр. 30.04.2015 000002648 1965,75 1965,75 0,00
240. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох 30.11.2017 000003842 316,40 316,40 0,00
241. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлк>дівка 30.11.2017 000003841 316,40 316,40 0,00
242. Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5) 30.11.2015 000003117 316,40 316,40 0,00
243. ЛІЧИЛЬНИК е.п.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч. 31.05.2016 000003340 618,33 618,33 0,00
244. ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№1 Поцольох 31.05.20 i 9 00-000517 2425,00 2425,00 0,00
245. Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1Подольох 31.10.2017 000003808 2216,67 2216,67 0,00
246. Тепловентилятор FH-162 Безл. В-д Мостобудівн. ЗО.і 1.2017 000003843 174,17 174,17 0 00
247. Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве 30.11.2017 000003844 149,15 149,15 0,00
248. Обігрівач масляний ERGO.BB Васищево КНС Орешкова 29.11.2019 00-000589 809,17 809,17 0,00
249. ARO Тепловентилятор HF-2001N 31.12.12020 00-100063 166,58 166,58 0,00
250. ARO Тепловентилятор HF-2001N 31.12.12020 00-100064 166,58 166,58 0,00

ВСЬОГО ПО МАЛОЦІННИМ НЕОБОРОТНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ АКТИВАМ_________________ 111 359,24 111 359,24 0.00

Перший заступник 
селищного голови

Юрій Світличний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Харківського району Харківської області 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши листи т.в.о. Директора Комунального підприємства 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради від 26.02.2021 р. № 11 та від 
03.03.2021 р. № 17, керуючись рішенням II пленарного засідання І сесії VIII 
скликання Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 2020 року «Про початок 
реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної ради, 
Васищівської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради», ст. 26, 60,30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати на баланс у статутний фонд Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради та закріпити на праві 
господарського відання майно, яке перебуває у власності Безлюдівської 
селищної ради згідно з додатками (Додаток № 1 та Додаток № 2).
2. Комунальному підприємству «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради 
прийняти майно згідно з додатками (Додаток №1 та Додаток № 2) на баланс, у 
статутний фонд та у господарське відання.
3. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з т.в.о. 
директора Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної 
ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 та п. 2 цього рішення, 



згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В).

Безлюдівський селищний голова
/. * я/~

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1
до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 30.04 2021 року 
"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"

Перелік майна, що передається і комунальної власності безлюдівської селищної ради на баланс Комунального підприємства «Котлярівське» !>сзлюдівської селищної ради

№

3 II
Наймет ванни сінс.іа характерне піна та призначення об'єкта

Рік вве.іення в 

експлуатацію
інвентарний номер

1 Іервк на нарис гь. 
ірн

Сума зносу грн
Залишкова вартість.

грн.

1 2 4 6 7

1
Безлюдівська поліклініка, сел Безлюдівка. вул Кооперативна 32. Котел длительного горения АЛЬП’!) 
К Т-2Е 50 кВт (Україна)

20 І 7 101480282 38~( 10.00 3871.00 34829.00

Безлюдівська поліклініка, сел Безлюдівка. вул Кооперативна. 32. Котел опалювальний твердопаливний 
водогрійний "ALTEP" KT-2E-N-5O і DUO UNI Plus) 2о Г 101480283 Зм>( іо.оо 3049.00 35551.00

Безлюдівка. вул Перемоги. 1"”". Коїе.і опалювальний і вердопа.іиниий водогрійний "ALTEP" KT-2E-N- 
27 кВт (DUO UNI Plus комплект і 2иіи 101480303 3?4( 10.00 1670.110 31730.00

4
Безлюдівський ДНЗ. сел Безлюдівка. в-д Стадіонний. 4-А Га юний котел з чавунним теплообмінником 
великої потужності АОГВ-96ИР (2 ии > 20! 4

10148< 1268
101480266

338“о.оо 20745.00 13125.00

5
Безлюдівський клуб. Безлюдівська біблюїека. сел Безлюдівка. пров Овочевий. 6/6. Твердопаливний 
водогрійний котел тривалого горіння " IT-RMil-T Г-32" 2015 10| 48і >278 21 и к и і.( и > 55< іо.оо 145< >0.00

Безлюдівський клуб, сел Безлюдівка в-л Стадіонний. 2 10525.00 5350.18 5174.82

- Котляревська бібліотека, с Котляри. вул Мир\. 1. \( )І В- Зо КС( \( )ГВ- Зо КСС ]о~4".оо ЗІ 14.00 16633.00

В.и-иіценський ДНІ сел Васищеве. в\.і Вишнева. 2е. АОГВ-5 !!- Маяк МТМ
-------і. .) 1 iS_ 1. 1 М—

9 В ас и шевська селищна рада, сел Насіннєве. вул Ор« пікова. 4й Д( >; В-70 РОСС 98( х и і.і •() 1О616.г»7 87383.33

Ю
Василевський клуб, сел Васищеве. ну л Орєшкова.45. КС 12 (2 нп N411.( X і 0.00 840.00

Місцева пожежна команда, сел Васищеве вул ()р- шкова. 43 AOI В-50Е Маяк 04 юо.оо 
—

079 1 .б’’ 84 2( >8.33

Всього 612406,19 389 840.48 222565, 71

Перший заступник селищної о голови Юрій ( НІ І НІЧНИЙ



Долл ок № 2
ло рішення VII сесії VIII скликання Ьсв.ноіівської селищної ра.іи «І Іро 
переламу комунального майна, що знахоли і ься \ власності Ьсзлюлівської 
селищної рал 11 на баланс. \ с і а і \ і піні |»онл і а і осію гірську ві липня 
Комунальному пілпрш мету "Кої лярівськс" Ьсзлюлівської селищної рили"

Перелік малоцінних необоротних матеріальних активів, то передаються і баланс) комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради на баланс Комунальному підприємств) "Котлярівське" Безлюдівської селищної радії

№ з/п Найменування
Рік випуску 

(виготовлення) Номер інвентарний

Первісна 
(переоцінена) 
вартість,грн. Знос, грн.

Залишкова 
вартість, грн

с. Котлярп

1

Підставка пожежна прохідна 
ППДФ ду-100*100мм 
чавунна/с. Котлярп. вул.
Миру. 1 2019 МНМА00-00059І 2 363 40 2 363.40 0.00

2

Тепловентилятор спіральний 
Under Price tli-2015 
2000Вт/с. Котлярп.. Вул.
Миу. 1 2016 МНМА000003535 124. 17 124.17 0.00
Всього 2 487,57 2 487,57 0,00

Перший заступник
селищного голови Юрій Світлі....... ..



Дода гок № 2

до рішення VII сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради «1 Іро 
передачу комунального майна пю чіа.ходип.ся v n.denoen ке «лю.чівсі.кої 
сслніціг‘і ради її.і бал.нк \ < іаі\ інші фон і і і (••сію іарськд г.і міні» 

Ком\ на.п.іюм\ ін.інрш мсііо " <оі;іярівсі.кс" Ьсі.іюдпкькюі сс.іпінної 
ради

Перелік основних засобів, що передаються з комунальної власності Безлюдівської селищної ради на баланс 
Комунальному підприємству ’’Котлярівське” Безлюдівської селищної ради

Перший заступник селищної о голови

№ і/іі Найменуванні

Рік випуск)

(ВИІ ОІОВ.іеіІШі)

Номер 

ііівен і арпий

Первісна (і ереоііінеііа) 

вар і іс і ь.і рн. ІІІОС. 1 ріі.

Залишкова 

варіісіь.і рн

і. Копі. ія/ні

1

Гідрант пожежний підземний (іІ1< (Чавунний 
корпус)!!-2,0м-с.Котляри.вул Миру до водонр 
мереж. Інв.№10310ХХ1 ХООп/м 2019 І4ООО2Х 6 644.95 339.05 6 305.90

2
Лічильник холодної води е.Котляри. вул Миру 1. 
шт. 2010 2300006 3 522.00 3 522.00 0.00

3
Будівля КНС с.Котляри.вул Миру 2Б(цегляна) 
1шт 196.X 10310X79 54 343.66 ЗІ 926.46 22 417.20

4

Схеми сигналізації, управління та живлення KI ІС 
с.Котляри. вул.Миру 2Б 2008 1(14314X0 3 242. IX 1 402.70 1 Х39.4Х

5
Насос фекальний Sperom SQ 25-10-2 2 без пульта 
КНС вул.Миру, с Котляри (р-н Безлюдівка) 2018 1000225 14 XI 9.1 5 3 704.XX 1 1 1 14.27

6 Водопровідні мережі с Котляри. вул Миру 800II м 1970 Ю310ХХІ 1X2?7? оз ЇХ.’’ 272 оз 0 по

7
Водомірний вузол ДУ 50 за адресою с Котляри. 
вул.Миру, буд.З 2016 2300123 24 31)5.55 6 517.92 1 7 7X7.63

X
Водомірний вузол ДУ 50 <а адресою с Коїлярп. 
вул.Миру, буд.6 2016 23ООІ2 І 24 305.55 6 5 1 7.92 17 7X7.63

9
Водомірний вузол ДУ 50 за адресою с Коїлярп. 
вул Миру, буд 9 2016 2300124 24 305.62 X X 1 7 ч? 1 7 7X7.70

10
Зовнішня каналізаційна спсісма с Комунар, 
вул.Миру 630 п м 19X8 ІОЗІОХХО 27Х 50.00 27Х 14 0.00 0.00

Всього 915 <40,69 Х20 Х70.ХХ 95 039.Х 1

Юрій ( ві і.нічний



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«ЗО» квітня 2021 року смт. Безлюдівка

«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)

Керуючись Бюджетним кодексом України. Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Безлюдівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 161 950 438 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду селищного бюджету - 159 419 638 гривень та доходи спеціального фонду 
селищного бюджету - 2 530 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

вилазки селищного бюджету у сумі 176 845 266 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду селищного бюджету - 149 481 046 гривень та видатки спеціального фонду 
селищного бюджету - 27 364 220 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 9 938 592 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 24 833 420 гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищногс) бюджету у розмірі 300 000 
гривень, що становить 0.2 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, 
визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного 
бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 
рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів 
на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього 
рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 41 908 686 гривень згідно з додатком 6 до цього 
рішення.



6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:
6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені 

статтями 64. Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у статті 97 Бюджетного 
кодексу України та Законом України "Про Державний бюджет України 2021 рік".;

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у 
статті 71. 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету 
на 2021 рік:

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69і, 71 Бюджетного кодексу 
України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет 
України 2021 рік";

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71. 72 Бюджетного 
кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ:
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв:
соціальне забезпечення:
поточні ірансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити фінансовому управлінню Безлюдівської селищної ради здійснювати в 
межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 
коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати право 
Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового управління Безлюдівської 
селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на 
покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання норм 
Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням:

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 
координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів у бюджетному процесі;

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені 
бюджетним законодавством:

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним 
фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами 
використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 
минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних 
бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не 
вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. 
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на



покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а 

також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах 
бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов'язання та не здійснює 
платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім 
захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 
так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами..

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 рік. виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення. природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 
обґрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну гілату. включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі 
бюджетних коштів - у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних 
обсягів валових доходів.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Безлюдівській 
селищній раді, в особі фінансового управління Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис 
селищного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету 
за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів 
України від 14 січня 2011 року № 1 1 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 
2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження з постійною комісією з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним 
внесенням змін до рішення селищної ради про селищний бюджет.

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про міжбюджетні 
трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1 - 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

18. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний термін з дня його
прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності селищної ради.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1

до рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від ЗО 04 2021 року

ДОХОДИ 
місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами) 

20526000000 
(код бюджету) 

__________________________________________________________________(грн )

Код
Найменування и ідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усьої

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

І 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 112 777 4(Ю,00 112 758 400,00 19 500,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

60 803 500,00 60 803 500,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 60 803 500,00 60 803 500,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати

57 122 800.00 57 122 800.00 0.00 0.00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 97К : >0.00 2 978 200.00 0.00 0.00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

702 ? ю.оо 702 500.00 0.00 0.00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 338 400,00 1 338 400,00 0,00 о.оо

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 324 (00,00 324 000,00 0,00 о.оо

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

324 (ЮО.ОО 324 000.00 0.00 0.00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 456 (І00.00 456 600,00 0,00 0,00

13030200 <Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу №827 від ЗО 12 2020 
року>

0.00 0.00 0.00 0.00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 425 5І00.00 425 500.00 0.00 0.00

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату ЗІ 1 00,00 31 100,00 0,00 0,00

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 557 800,00 557 800,00 0,00 0,00

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення

557 «00.00 557 800.00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 8 953 500,00 8 953 500,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

1 784 700,00 1 784 700,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1 784 7 )().()() 1 784 700.00 0.00 0.00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції)

6 652 800,00 6 652 800,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 6 652 8 1)0.00 6 652 800.00 0.00 0.00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

516 obo.oo 516 000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

41 663 000.00 41 663 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 25 381 500,00 25 381 500,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18 7 >0.00 18 700.00 0.00 0.00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

151 І )().()() 151 100.00 0.00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

356 500,00 356 500,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

7 711 6Q0.00 7 711 600,00 0,00 0.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9 644 1 10.00 9 644 100.00 0.00 0.00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5 421 4 >0.00 5 421 400.0 ) 0.00 0.00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 675 5 >0.00 675 500.00 0.00 0.00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 402 61)0.00 1 402 600.00 0.00 0.00

18050000 Єдиний податок 16 281 500,00 16 281 500,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 673 ( >0.00 673 ООО.ОО 0.00 0.00



18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 15 028 500,00 15 028 500,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

580 000,00 580 000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 19 І00.00 0,00 19 500,00 0,00

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

ІЗ 00,00 0,00 13 500.00 0.0(1

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти

00.00 0.00 3 400.00 0.00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

.00,00 о.ііо 2 600.00 0.00

20000000 Неподаткові надходження 2 486 S(X>,0(> 431 400,00 2 055 100,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 73 00,00 73 100,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 73 00,00 73 100,00 0,00 0,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 73 00.00 73 100,00 0.00 0.00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

285 800,00 285 800,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 119 700,00 119 700,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

108 (юо.оо 108 000.00 0.00 0.00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

148 500,00 148 500,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

148 ІОО.ОО 148 500.(1)0 0.00 0.00

22090000 Державне мито 17 ^>00,00 17 600,(Ю 0,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 1 ІОО.ОО 11 200.00 0.00 0.00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України

6 100.00 6 400.6(1 0.00 0.00

24000000 Інші неподаткові надходження 72 500.00 72 500,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 72 500,00 72 500,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження 72 500.011 72 500.00 0.00 0.00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 055 00,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

2 055 00,00 0,00 2 055 100,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

2 055 00.00 0,00 2 055 100,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 327 |00,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010000 Кошти від продажу землі 327 700,00 0,00 327 700,00 327 700,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

327 '00.00 0.00 327 700.00 327 700,00

50000000 Цільові фонди 128 ІОО.ОО 0,00 128 500,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади

128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1 15 720 600,00 113 189 800,(10 2 530 800,00 327 700,00

40000000 Офіційні трансферти 46 229 838,00 46 229 838,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 46 229 838,00 46 229 838,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою 
податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності 
та літакобудування

9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300,00 44 606 300,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 500.00 44 606 300.00 0.00 0.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 613 ^38,00 1 613 838,00 0,00 0,00



41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

68 640.0(1 68 640,00 (1.00 0,00

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

33 219,00 33 219.00 0,00 0.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 872 640,00 872 640,00 0,00 0,00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

639 339.00 639 339.00 0.00 0,00

X Разом доходів 161 950 438,00 159 419 638,(0 2 530 800,00 327 700,00

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток № 2
до рішення VII сесії VIII скликання

Безлюдівської селиіпної ради від 30.04.2021 року

Фінансування селищного бюджету на 2021 рік (зі змінами)

(код бюджету)________________________________ ____________________________ ____________________ _____________________ .__________________________________ Гри.

20526000000

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 14 894 828 -9 938 592 24 833 420 24 833 420

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету 14 894 828 -9 938 592 24 833 420 24 833 420

208100 1 Іа початок періоду 28 539 585 24 659 703 3 879 882 3 771 682
208200 На кінець періоду 13 644 757 10 264 875 3 379 882 3 271 682

208400
Кошти, то передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-24 333 420 24 333 420 24 333 420

X Загальне фінансування -9 938 592 24 833 420 24 833 420
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 14 894 828 -9 938 592 24 833 420 24 833 420

602400
Коші и. то передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-24 333 420 24 333 420 24 333 420

X Загальне фінансування__________ __________ -9 938 592 24 833 420 24 833 420



Додаток №3

до рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від ЗО 04 2021 року

РОЗПОДІЛ 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік

20526000000
(код бюджету)

(грн )

Програмної 
к.іасн'І'і «а ці і 
видатків га 

кредитування 
місцевого 
бюджетх

Код Т и пової 
програмної 

класифі кз ці і 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюд жст\

Код 
ф\ національно 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

відповідального виконавця найменування бюджетної
програми згідно і Типовою програмною класифікаці- ю 

видатків та кредитування місисвогобюджетх

Загальніш фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки 

споживання

3 НИХ

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет

розвитку

видатки 

споживання

3 них

видатки
розвиткуоплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 
праці

комунальні 

послуги іа 

енергоносії

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16

0100000 Безлюдівська селищна рада 71 455 931.<М» 71 455 931.IN) 37 350 681.00 11 498 040.1Н) II.INI 26 497 420.00 25 026 І2О.ІМ 1 342 800.IN 0.00 ОДН 25 154 62IMN) 97 953 351.ІИ)

0110000 Безлюдівська селищна рада 71 455 931.IN) 71 455 931.IN) 37 350 6X1.00 11 498 04O.INI (І.ІМІ 26 49" 42ll.INI 25 026 120.00 1 342 8(И).()О ОДНІ 11.110 25 154 6241.00 97 953 351.IN)

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 21)711 923.00 20 7 П ‘>23.IN) 15 137 380.00 979 2111.00 (І.ІМІ 250ІИМІ.ОО 250 INNI.IN) 0.01 0.00 0.0(1 250 000.00 20 961 923.00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної 
сільської рад

|9 546 25О.ІИІ І'1 54о 25о.оо 14 1XI 910.00 979 2ПНИІ 1 ІД МІ 25(н*.*-?*і 25о (**».(*> 0.00 0.00 25’1 (**).(* 19 796 25O.IN)

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах.
територіальних громадах

1 165 673 ш 1 |<.5'>7\-мі 955 470.00 і ОН! 0.00 (>.00 0.00 IHM. 1 I65 673.INI

1000 ОСВІТА 25 629 I3O.IN) 25 629 ІЗО.ІНІ 12 652 910.00 7 919 95О.ІНІ 0.00 1 323 3lHI.INI О.ІЮ 1 323 ЗОО.ІМ) 0.00 O.INI ОДНІ 26 952 430.00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 17 (**> 590.1*1 17 >*мі*чодмі 10 705 280.00 1 967 54(1.1 * і НІН. 1 <4 »<•■ ІИ. (..00 1 323 300.00 0.00 ...ЇМ! 18 323 890.INI

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

5 936 К7<и*і А -Лі. Х7о.імі 0.00 5 936 87і і.<»• о.імі о.<*> 0.00 0.00 5 936 87O.IN)

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

15 54О.(*і |> 540.1*1 0,00 15 54П.ІИІ <..(*) 0.00 0.00 І МИ) 15 540.00

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 376 1 >.< и і 2 ‘7.. 1 X.. .м. 1 947 630.00 (..*■ _______________ ■■■*> _______________LWU ----------------------- идо -------ОДХ) -------------------- (+00 ------------------------1 (.( И> -------2 ,Гі. 13(1.(Mt

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Зоо (* *і.(.и і и і і н її і і н і 0.00 (!.<*> ІІ.ІКІ ЦІЮ 9.1*1 0.00 0.00 оди» 3IN) ІММІДИІ

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2 121 759.ІМ) 2 121 759.INI 0,00 ОДНІ ОДНІ 500 (ИИІДИІ 5ІЮ 000.00 0.00 0.00 ОДНІ 5ІМІ ІИНІДМ) 2 621 759ДНІ

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

К43 28(>.(*) Х43 28".(И) 0.00 (НЮ . .......... . Чі и і । м м ї ї мі 0.00 IIJIII Аі Мі іцм ід и і 1 343 28O.IN)

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом

139 щм і.1 *» ____ 1 39 1 И И і < К* 0.00 іі.імі 0.00 0.00 і ІД И) I39INMI.INI

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

939 339д*І 939 3.39ДХ) 0,00 (!.(*) о.(*і <!.(*) 0.00 0.00 (ИМ! ОДИ) 939 339ДМ)

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

IlMIIMMOMI . ............ 0.00 0.1*1 (ІДИ! (І.ІМІ 0.00 0.00 ІІІМ. і ід и) ПНІ (ИН).ІНІ

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

|(Х) І4оди> |(Иі 140.1*) 0.00 О.і*) 0.00 "•"О 0.00 0.00 оди І 1(И) I40.INI

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10 758 635.00 10 758 635JN) 4 580 121,00 0.INI 0.00 124 136.00 124 136.00 0.00 0.00 0.00 124 136.01) 10 882 771.00

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

|( ими ід*і |О ІПЧ«І 0.00 0.<Ю 0.00 ..... (І.ІМІ 0.00 о.оо ..їм. П.ІИ) 10 ІММІДМІ



0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

3<Н*ИІДИ 36 О(И1.(И 0.1 И .ни < (.( и "Д« ИДИ (Н* ,,(И 1 1.1 и 36 000.00

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільними транспортом окремим категоріям 
громадян

ЧА-И'и-нм 3 545 ОООДМ ((.(* (ИИ од* од* од* -ни 3 545 000.00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

5< к и и ї ї и 50 000.00 (ИИ ((.(И (ІД и "ДИ Од* ОД* "■•и < ід и (ІДИ 50 000,00

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

414 (ИИїдХ) 414 000.00 Оди ...(И і).(* од и < >.00 0.0Ї "Д* Од* ( 1.1 И 414 000.00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

2( * • (и и ід К) 200 (ХХ).(Х) (Ни 0.00 од и» 0.00 ОД К) .ИИ ОдХ од* 200 000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 7<И)Д*1 4 700.00 3 850.1* (ИИ. (ИИ) 0.1*1 0.00 ОДХ) ОДМ 0.00 4 71 МІДНІ

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 75о 695дЮ 5 756 695.00 4 576 271.(И) <>.<*) 124 136.00 124 136.00 0.00 од* 124 1 ЗбдЮ 5 XXII 831.00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

742 240,00 742 240.00 (ИИІ 1 ни» 0.00 0.00 од * (ІДИІ 742 240.00

4000 КУЛЬТУРА 1 МИСТЕЦТВО 5 569 390.00 5 569 390ДХ1 3 213 420.1X1 9X2 5X0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.1И ОДНІ 5 569 390.00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 227 хсиїдХ) 1 227 800.00 754 (іЗодні 162 м2о.(И1 "Д*| (1.00 0.00 0.00 од* (ІДИ) 1 227 800.00

0114060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів ДОЗВІЛЛЯ та ІНШИХ 
клубних закладів

4 341 Soo.OO 4 341 590.00 2 459 3‘Мідкі Х|9(><>(1 .1 и> ..,(*( (».(.*» 0.00 0.00 ИДИ) ИДИ) 4 341 590.00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ 2311 ІНИІ.ІИІ 230 000.00 ОДНІ 0.00 0.00 0.00 ОАО 0.00 0.00 0.00 0.1X1 230 000,0)1

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

2 Зі ник н К) 230 000.00 "ДНІ 0.00 одх> 0.00 ОД И 1 230 000.00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4 41X 57OJX1 4 418 570.1ИІ 890 270.00 1511 8X0.00 0.00 12 1ИХ1.00 12 1ХХІ.1И1 0.00 0.00 0.00 12 000.00 4 430 570.00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

37‘Мини) 37 900.00 О.ОО ОдХ) ..ДИ) ОДИ) 37 900.00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

9X3 700.00 983 700.00 ().(*> 421ни«>.|"( "-1"1 ((.(И) 0.00 0.1 * > "Д * 1 <ии> 983 700.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 з«н. >>7о.о0 3 396 970.00 890 27(1.1*1 1 Н9| ХХН.іні 12 («оодиі 12 000.00 0.00 ОДИ) 12 (ииі.іиі 3 4ОХ 970.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 633 094JXI 633 094.1X1 0.00 0.00 0.00 24 268 4X4.00 24 139 984.1X1 0.00 11.00 ІІ.ІИІ 24 268 484.00 24 901 578.00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

•>Д*1 0.00 (МИ. 2 794 Поди)

49 (Х»3.00

2 794 110.00

0.00

ОдХ) 2 7ч4 11<>ди) 2 794 110.00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів ' |.( К) 0.00 «.<*» (!.(*> 2 2(Х> (ИИІДИІ 2 200 <ХХ).ОО 0.00 ОДИ) (ІДИ) 2 2(*н и и ід иі 2 2<МІ 000.00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 1 1.1 И 1 0.00 шю 15 Х85 960ДМ> 15 885 960.00 ОдХ) ’•.<*) иди) I 5 8X5 96ОДМ) 15 885 960.00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

2X7 414.00 287 414.00 ІІДИІ (НИ> "Д'” 3 2Ю85І.ОО 3 210 851.00 0.00 ОДИ) з 2 Io х51 д *' 3 498 265.00

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

38 бЗ< 1.00 38 630.00 (1.1 И 1 ".I" ОДИ) 0.00 0.00 И.ІИІ ОДИ) 38 630.00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

25оооолк) 250 000.00 од*) ІІ.ІИІ ".(*( иди) 0.00 ОДХ) (ИИ. 11.1 И1 ИДИ! 250 000.00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

2 ооо.оО 2 000.00 (IOO 0.00 (,,И. (>.(*> 0.00 0.00 (.(И! 1 1.1 И 1 ОДНІ 2 000.00



М.КУЗЬМІНОВ

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

♦
0.00 О.ІМ ІІ.ІИІ І2х 5<М(.(иі і І.ІИ о.оо О.М ,,м І2К 500.00 12Х 5iiii.no

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 1 3X3 430.ІХ 1 3X3 43Н.ІХІ Х76 5X0.00 104 420.1X1 0.00 19 5ІХІ.ІИІ 0.00 19 51X1.00 ІІ.1Х ІІ.ІИ) 0.00 1 402 930.1Н)

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони

1 3X3 43<НИ 1 іх3 43о.«« Х76 5X0.оО |О4 42< 0.00 0.1 И1 0.00 0.1 и 0.00 0.00 1 3X3 43О.ІХІ

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

•МИ О.О0 II. "0 0.00 19 5СХ».«мі о.М) 19 5(Иі.(М) 0.1 И 0.00 0.00 19 5ІХІ.1ХІ

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 71 696 59О.ІХ) 71 (.96 590.00 52 6ХХ 950.00 667 353.1X1 0.1)0 Х2І XIHI.Oil 90 000.011 731 ХІХІ.ІХІ 6Х 696.1X1 О.ІХІ 90 000.1X1 72 5ІХ 39О.ІИІ

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 71 696 59О.ІХІ 71 (.96 590.00 52 6ХХ 950.00 667 353.ІМІ О.ІХІ Х2І ХІХІ.ІИІ 90 01X1.00 731 ХОО.ІХІ 6Х 696.00 0.00 90 000.00 72 51X 390.1X1

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 330 659.ІНІ 2 330 (.59.1X1 1 XII 745.00 0.00 0.00 90 1ИМІ.1ИІ 90 1X10.00 0.1 ИІ 0.00 0.00 90 000.00 2 420 659.1X1

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 330 659.1 и і 2 К. «і 1 XI1 745.00 1 .,оо 0.00 'XI МИ І МІ н.М) 0.00 0.00 90 000.00 2 420 659.1X1

1000 ОСВІТА 66 9X7 234.00 (.6 9X7 234.1X1 4Х 929 923.00 667 353.ІМІ 0.00 731 ХІХІ.ІИІ О.ІХІ 731 ХОО.ІХІ 6Х 696,1X1 0.00 0.00 67 719 О34.ІНІ

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

|6 735 099мі |,. 7'м ■>■>><< и і х 4| і 042.’иі 421 <63.00 0.00 645 6м їм. омі <'4<МИІ.М) ^0.00 о.м) О.М) |7 3X1) 699.00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

3 501 764м і ї 5і Ч 7і>4.< * і 2 442 226.'к) 445 79UOO 0.00 Х6 2< *і.'мі „МІ Х'>2миі" 6Х 696.00 0.00 0.00 3 5X7 964.00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

44 606 300.00 44 ми. Чмімі ’<•562 541.00 ОМ. 0.00 (.МІ ..МІ ІІ.ІИ) 0.00 0.00 44 606 300.00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
ОСВІТИ

2 031 352.<иі 4| '52.1 * > 1 549 5б|.оо 0.00 (їм. О.М) ,,м. О.'НІ 0.00 0.00 2 031 352.1X1

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти |о ХбО.Оо 1" Хм.М) о.< ю 0.00 О.'ИІ .НИ) О.М. 11.00 0.00 0.00 10X60.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

«.X 64і і.м. і.Х -.J.. ... 47 324.00 0.00 ОМ. ..МІ 1 ..їм 1 0.00 О.(М) 6Х 64О.ІМІ

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

33 219.00 n 2Н.КО 27 230.'мі • 1,1 И, 0.00 О.'ИІ о.М, """ О.М) 0.00 0.00 33 219.1X1

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ -----------2J7X697JM) 2 37Х 697.ІИІ 1 947 2X2JXI ____________  0.1X1 __________ О.ІХІ О.ІЮ ІІ.ІИІ О.ІХІ 0.00 О.ІХІ 0.00 2 37Х 697.1X1

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 37Х 697.00 2 37х 1.97,00 1 947 2Х2.О0 о.ОО 0.00 ОМ) ".'Ю о.оо 0.00 0.00 2 37Х 697.1X1

3700000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 32Х 525.1X1 6 32Х <25.1X1 3 745 Х70.ІХІ О.ІХІ 0,00 45 ІММІ.1ИІ 45 4ММІ.ІМІ О.ІН) О.1Х) О.ІХІ 45 О(ММИ) 6 373 525.1X1

3710000
Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради 6 32Х 525.1X1 6 32Х 525.1X1 3 745 Х70.00 О.ІХІ 0,00 45ІХНІ.ІИ) 45 ОІХМХІ О.ІХІ О.ІХІ ОДМ) 45 (ИИІ.1Х) 6 373 525.1X1

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 4 735 35О.1ИІ 4 735 35О.1ИІ 3 745 Х70.1ХІ О.ІХІ 0,00 45 ІХХІ.ІК) 45 ІНИІ.ІИІ ІІ.ІИІ ІІ.ІИІ (1.00 45 000.1X1 4 7X0 350.1X1

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

4 735 350.00 4 745 їло 4 745 Х70.00 0.00 0.00 45 000.00 45 миі.мі 0,00 0.00 0.00 45 ООО.(М) 4 7X0 350.1X1

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1 593 175JIU U W 1 ■'5.1X1 
. ' а ( ; І І ■

О.ІХІ 0,00 О.ІХІ 0.1X1 ІІ.ІИІ ІІ.ІИІ 0.00 0.00 1 593 1 75.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 293 I2&MJ
■

і ... X О.(М) 0.00 ІІ.ІИ) ".мі 0.00 0.00 0.00 1 293 1 75.00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

w/fa©»

1 .

А? / !к і•НІ ■ ?

1 V'S'5 
\ <ОИК5

) ?
І 0.1 м.» 0.00 О.) и > 0.00 ".00 0.00 0.00 31X11ММІ.1ИІ

X X X УСЬОГО 149 4X1 046,1X1 144 W. 0WHI • 3 7X5 501.00
1 /

М((>т.оо 0.00 27 364 220.00 25 161 І20.ІХІ 2 074 61X1.00 6Х 696.1НІ 0.00 25 2X9 620.1X1 176 Х45 266.1X1

Безлюдівський селищний голова

5iiii.no


Додаток 4
до рішення VII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік (зі
20526000000

змінами)

(код бк'джеіу)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з ін ших бюджетів
(ірії)

К'од Класифікації доходу 
бюджету / 

Код бюджету

Найменування і рансфергу /
Найменування бюджету - надавача міжбюджегіюіо ірансферіу Усього

1 2 3

1. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

9 700

99000000000 Державний бюджет України 9 700
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 606 300

99000000000 Державний бюджет України 44 606 300

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

68 640

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 68 640
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, 
осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 
переслідувань", у санаторно-курортних закладах Харківської області 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської 
області на 2021-2025 роки)

140 160

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 140 160
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у 

санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

ЗО 800

20100000000 Обласний бюджет Харківської області ЗО 800
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до 
категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 
(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської

9 970

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 9 970
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно- 

курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна 
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021- 
2025 роки)

41 310

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 41 310
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

639 339



20100000000 Обласний бюджет Харківської області 639 339

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, шо утворився на початок бюджетного періоду

33 219

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 33 219

41053900 Інша субвенція 650 400

20533000000 Вільхівська селищна рада 650 400

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому чи(рлі: 46 229 838

X загальний фонд 46 229 838

X спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн )

Код IIрої рамної 
класифікації видатків га 
кредитування місцевого 

бюджету / 
Код бюджет у

Код ЦІНОВОЇ 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевої 0 
бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетноі о трансферту Усього

і 2 3 4

1. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 9770 Інша субвенція на утримання гуртків дитячої та юнацької 
творчості (ЦДЮТ)

888 850

20549000000 Південноміська рада 888 850

3719770 9770 Інша субвенція для відшкодування витрат на оплату праці 
педагогічних працівників КПСМНЗ «Бабаївська музична 
школа» Височанської селищної ради

404 325

20532000000 Височанська селищна рада 404 325

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державном^ бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

300 000

99000000000 ДУ "Темнівська ВК№100" 300 000

11. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X УСЬОГО за розділами 1. II, у тому числі: 1 593 175

X X фонд 1 593 175

X X Xх щспеціальний фонд 
//Л-0,-'---- '<4 -------



Додаток 5
до рішення VII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 року

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році (зі змінами)

(код бюджету)

20526000000

Код 1 1 рої рамної 
класифікації 
видатків га 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та

кредит} вання 
місцевого бюджет}

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредиту вання 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджет} / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредит} вання місцевого бюджету

Найменування об'єкта 
будівництва/ вил 

будівельних робіт.} ТОМ} 
числі проектні роботи

Загальна іриваїість 
6} лівництва (рік 

початку і завершення)

Загальна вартість 
6} лівництва. 

гривень

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду. %

Обсяг видатків 
бюджет} розвитку, 
які спрямовх ються 

на будівництво 
об"єта } 

бюджетном} 
періоді, гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджет ного періоду. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська сел ти на рада 25026 120

0110000 Безлюдівська селищна рада 25 026 120

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
і а матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 
дзайонноїх місті ради (} разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

250 000

капітальні видатки 2021-2021 250 000 100

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 
населенню, що надається 

центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

500 000

капітальні видатки 2021-2021 500 000 100

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 
забезпечення

124 136



капітальні видатки 2021-2021 124 136 100

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 
населених пунктів 12 000

капітальні видатки 2021-2021 12 000 100

0117130 7130 0421 Здійснення заходів 
землеустрій)

49 063

капітальні видатки 2021-2021 49 063 100

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства

2 794 110

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення в 
сел Хорошеве

2021-2021 510 230 510 230 100

Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку №83 по 
вул. Орешкова в 
смт Васищеве Харківського 
район\. Харківської області

2021-2021 1 016 050 1 016 050 100

Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку №2 по 
вул. Вишнева всмі Васищеве 
Харківського район).
Харківської області

2021-2021 377 620 377 620 100

капітальний ремонт кухонних 
блоків, туалетних кімнат та
коридорів оулівлі іхртожитку 
(крім квартири №14
загальною площею 15.7 кв.м ) 
по вулиці Миру №3 в селі 
Котляри Харківського району. 
Харківської області

2021-2021 890 210 890 210 —100—

Будівництво освітніх установ0117321 7321 0443 та закладів 2 200 000



Капітальний ремонт будівлі 
Кому пального закладу 
"Безлюдівський заклад 
дошкільної освіти (ясла* 
садок)" за адресою 
Харківська область.
Харківський р-н 
см і Безлюдівка. в'їзд 
Стадіонний 4А

2021-2021 2 200 000 2 200 000 100

0117324 7324 0443 Будівництво установ та 
закладів культури 15 885 960

Реконструкція газового 
обладнання (топкової) 
Вас и и и вс ького сел и иного 
клубу за адресою вул 
()р< пікова. 45 смт Васищево 
Харківського району 
Харківської області

2021-2021 300 000 300 000 100

Реконстру кцп Васишівського 
селищного клубу за адресою 
вул ()рсшкова. 45 смт 
Васищево Харківського 
району Харківської області

2020-2021 17 080 000 9 15 585 960 100

0117370 7370 490
Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 
розвитку територій

3 210 851

()б лапгіл вання майданчика
(капітальний ремонт) для 
встановлення сцени по 
вулЗмпвська сел Безлюдівка 
Харківського району 
Харківської області

2021-2021 1 058 200 1 058 200 100

співфі на псування проету 2021-2021 448 200 100
«Let s do it'» _________________



капітальний ремонт 
приміщень КНП 
Безлюдівської селищної ради 
«ЦПМД№3 Харківського 
районх» Амбулаторія ЗПСМ 
сел Хорошеве (каб №16. 
каб № 18. каб №21. хол №5. 
хол №6) за адресою сел 
Хорошеве. вул Миру. буд. 21

2021-2021 1 207 151 1 207 151 100

Капітальний ремонт огорожі, 
благоустрій території та 
облашту ввання місця під 
сміттєві баки для збору ТПВ 
за адресою Харківська 
область .X а р к і вс ь к и й район, 
сел Безлюдівка. вул.
Зміївська.48

2021-2021 497 300 497 300 100

0600000 Відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради 90 000

0610000 Відділ освіти Безлюдівської 
селищної ради 90 000

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 90 000

територіальних громадах

капітальні видатки 2021-2021 90 000 100

3700000 Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради 45 000

3710000 Фінансове управління 
Безлюдівської селищної ради 45 000



3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

45 000

капітальні видатки 2021-2021 45 000 100
X X ХТ/хИ УСЬОГО X X X X 25 161 120 X



Додаток 6 
до рішення VII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 30.04.2021 року

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зі змінами) 
20526000000
(код бюджету)

Код 
11рограмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
вида і к і в та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця.

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та креди іування 
місцевого бюджету

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Безлюдівська селищна рада

(головнийи розпорядник коштів)
Безлюдівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

01 II142 1142 0990 Інші про, рами та заходи у сфері освіти

1 Ірограма розвитку 
позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 
сіл та селиш, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання віл 

09.02.2021 року
300 000 300 000

Програма соціально- 
економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на

Рішення II сесії VIII 
скликання віл

22.12.2020 року__2021-2U25 роки.

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (\ разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад

250 000 250 000 250 000

Первинна медична допомога населенню.
0112111 2111 0726 то надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомог и
1 343 280 843 280 500 000 500 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

124 136 124 136 124 136

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 12 000 12 000 12 000

01 17130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрій) 104 1 13 55 050 49 063 49 063



0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово- 

комунального господарства
2 794 110 2 794 110 2 794 1 10

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 200 000 2 200 000 2 200 000

0117324 7324 0443
Будівництво установ та закладів 

культури
15 885 960 15 885 960 15 885 960

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій
3 498 265 287 414 3 210 851 3 210 851

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони
1 383 430 1 383 430

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом

Програма боротьби із 
захворюванням на туберкульоз 

на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
139 000 139 000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Комплексної програми 
«Цукровий діабет» на 2021 рік.

Рішення 11 сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
939 339 939 339

0112145 2145 0764
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих
Онкологія

Рішення 11 сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
100 000 100 000

1 Ірограми по наданню адресної

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я

грошової допомоги хворим 3 
хронічною нирковою 

недостатністю, які проживають 
на території сіл та селищ, які 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради та

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 140 50 140

отримують програмний 
гемодіаліз, на 2021-2023 роки



0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я

Програми лікарського 
забезпечення мешканців сіл та 
селищ, які увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради, 

які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання на 2021 

2023 роки

Рішення II сесії VIII 
скликання від 

22.12.2020 року
50 000 50 000

Програма соціального захисту 
населення сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

10 000 10 000

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

36 000 36 000

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
3 545 000 3 545 000

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 
зал і зн и ч ному травспорті

50 000 50 000

01 13160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до
200 000 200 000

самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 
соціальною забезпечення

5 756 695 5 756 695



0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення 742 240 742 240

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Програма організації літнього 
відпочинку та розви іку дітей, 

які проживають на території сіл 
та селищ, ящо увійшли до 

складу Безлюдівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
414 000 414 000

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Програма розвитку культури та 
туризму, оновлення та охорони 

культурної спадщини сіл та 
селищ, які увійшли до складу 

Безлюдівськоїселищної ради на 
2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
283 500 283 500

0115011 501 1 0810
1 Іроведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у селах та 

селищах, що увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
230 000 230 000

Програма охорони

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

навколишнього природного 
середовища сіл та селищ, що 

увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
19 500 19 500

Відділ освіти Безлюдівської селищної
ради (головнийи розпорядник 

коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 

W1 nit-

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 поку



0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 71 082 71 082

0611026 1026 0921 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 3 705 3 705

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма загального 
обов'язкового навчання (фонду 
всеобучу) в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 
роки

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
748 347 748 347

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» 
Безлюдівської селищної ради на 

2021-2025 роки Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
313 984 313 984

0611142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової 
допомоги діїям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування, яким у 2021 - 2025 
роках виповнюється 18 років

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Безлюдівської 
селищної ради (головними 

розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської

селищної ради {відповідальний 
виконавець)

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання

11 рогра м соніал ьн о-економ і чн ого 
(рбзвиткУфегіон і в

Комлексна регіональна 
програма "Правопорядник на 

2021-2025"

Рішення V сесії VIII 
скликання від 

09.02.2021 року
300 000 300 000

X X X УСЬОГО X X 41 908 686 16 863 066 25 045 620 25 026 120



Додаток 7
до рішення VII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради селищної ради 
від 30.04.2021 року

Ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету 

на 2021 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№ 
з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання 

тис. м'
Водовідведення 

тис. м'
Електроенергія 

тис. кВт/год
Природний газ 

тис. м3
Вугілля т. Пелети т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1909,94 4.71 3,89 748,299 152.074 4 20
2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради
3,25 4,94 75 50

Разом 1909,94 ______ 7,96 ^.8,83 748,299 152,074 75 4 70

Безлюдївський селищний голова
а сР

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

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

Відповідно до ст.80 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 
обговоривши інформацію про результати виконання доходно!’ та видаткової 
частини селищного бюджету за І квартал 2021 року, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Безлюдівського селищного бюджету за 
І квартал 2021 року:

- по доходах у сумі 44 272 558,50 гри., в тому числі: загального фонду - 
43 757 411,76 грн., спеціального фонду в сумі - 515 146,74 грн. згідно додатку 1.

- по видатках у сумі -27 975 842,56 гри., у тому числі:
загального фонду - 27 363 421,05 грн., спеціального фонду - 612 421,51 грн. 
згідно додатку 2.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток І.
до рішення VII сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради
від ЗО квітня 2021 року

Виконання доходів по загальному та спеціальному фонду 
Безлюдівської селищної ради 

за І квартал 2021 року.

загальний фонд

Код 

бюджетної 
класифікані

Найменування Річний план Уточнений річний
II І.'ІІІ

Уточнений план на Факі ичіп • наді йшло < • -) відхилення

II і:ііі\

% 

виконання

У 1 ОЧИСНОЇ о 

плану

11010100

1 Іодаток на доходи 
фізичних осіб, то 
сплачується 
нодаткови м и 
агентами, із доходів 
пла ї пика іюда і к\ \ 
виї дяді заробітної 
плані 57122800.00 57122800.00 І428ОООО.ОО 16442312.44 2162312.44 1 І\І4

11010200

1 Іодаток на доходи 
фізичних осіб 3 
грошового 
забезпечення.
грошових винагород 
та інших виплат.
одержаних 
військовослужбовця 
ми та особами 
рядового і
начальницького
складу.іпо
сплачу* іься 
иода гковими
агентами 0.00 0.00 0.00 753407.86 753407.86 0.00

11010400

1 Тода гок на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується 
пола гковими 
агсінами. із доходів 
плаї пика податку 
інших ніж заробі і на 
і їла і а 2078200.00 2078200.00 744300.00 600153.03 -144146.97 80.63

11010500

І Іодаюк на доходи 
фізичних осіб. ЩО 
сплачу* іься 
фізичними особами 
за результатами 
річного 
декларування 702500.00 702500.00 351.300.00 138849.09 -212450.91 39,52

11020200

1 Іодаток на прибу гок 
підіїри* мств та 
фінансових установ 
комунальної 
власності 0.00 0.00 0.00 1890.00 1890.00 0.00

13010200

Рентна їїлага за 
спеціальне 
використання 
лісових ресурсів 
(крім рентної плати 
за сне піал і. не 
використання 
лісових рсс\рсів в 
час піні деревини, 
заі о і он.ієнін в 
порядку рубок 
головного 
корне ілваніїя) 324000.00 324000.00 81000.00 358814.85 277814.85 442.98



13030100

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування інших 
корисних копалин 
загальнодержавного 
значення 0,00 0,00 0,00 1584,17 1584,17 0,00

13030200

<Код виключено 3 
бюджетної 
класифікації згідно 
наказу №827 від 
30.12.2020 року> 557800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13030800

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
природного газу 425500,00 425500,00 77200,00 192139,41 114939,41 248,89

13030900

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
газового конденсату 31100,00 31100,00 5600,00 7562,18 1962,18 135,04

13040100

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 
корисних копалин 
місцевого значення 0,00 557800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 1784700,00 1784700,00 356800,00 532029,79 175229,79 149,11
14031900 Пальне 6652800,00 6652800,00 1330400,00 1792489,67 462089,67 134,73

14040000

Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 516000,00 516000,00 129000,00 569413,50 440413,50 441,41

18010100

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
юридичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
житлової 
нерухомості 18700,00 18700,00 4600,00 5597,86 997,86 121,69

18010200

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
фізичними особами, 
які є власниками 
об’ єктів житлової 
нерухомості 151100,00 151100,00 0,00 16458,01 16458,01 0,00

18010300

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
фізичними особами, 
які є власниками 
об'єктів нежитлової 
нерухомості 356500,00 356500,00 0,00 233706,48 233706,48 0,00

18010400

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
юридичними 
особами, які є 
власниками об' єктів 
нежитлової 
нерухомості 7711600,00 7711600,00 1500000,00 1880621,53 380621,53 125,37

18010500
Земельний податок з 
юридичних осіб 9644100,00 9644100,00 2400000,00 2739229,91 339229,91 114.13

18010600
Орендна плата з 
юридичних осіб 5421400,00 5421400,00 1350000,00 1601598,12 251598.12 118,64

18010700
Земельний податок з 
фізичних осіб 675500,00 675500,00 0.00 370580,37 370580,37 0,00

18010900 Орендна плата з 1402600,00 1402600,00 345000,00 331389,28 -13610,72 96,05



фізичних осіб

18011000

Транспортний 
податок з фізичних 
осіб 0,00 0,00 0,00 13131,00 13131,00 0,00

18011100

Транспортний 
податок з юридичних 
осіб 0,00 0,00 0,00 52586,67 52586,67 0,00

18050300
Єдиний податок з 
юридичних осіб 673000,00 673000,00 165000,00 558435,91 393435,91 338,45

18050400
Єдиний податок з 
фізичних осіб 15028500,00 15028500,00 3100000,00 4457984,65 1357984,65 143,81

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарськ 
их товаровиробників, 
у яких частка 
сільськогосподарськ 
ого 
товаровиробництва 
за попередній 
податковий (звітний) 
рік дорівнює або 
перевищує 
75 відсотків 580000,00 580000,00 58000,00 43720,18 -14279,82 75,38

21081500

Адміністративні 
штрафи та штрафні 
санкції за порушення 
законодавства у 
сфері виробництва та 
обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00

21081700

Плата за 
встановлення 
земельного сервітуту 73100,00 73100,00 18000,00 21840,22 3840,22 121,33

22010300

Адміністративний 
збір за проведення 
державної реєстрації 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань 0,00 0,00 0,00 4190,00 4190,00 0,00

22012500

Плата за надання 
інших 
адміністративних 
послуг 11700,00 11700,00 2700,00 3332,80 632,80 123,44

22012600

Адміністративний 
збір за державну 
реєстрацію речових 
прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 108000,00 108000,00 23000,00 37200,00 14200,00 161,74

22080400

Надходження від 
орендної плати за 
користування 
цілісним майновим 
комплексом та 
іншим майном, що 
перебуває в 
комунальній 
власності 148500,00 148500,00 36000,00 50434,94 14434,94 140,10

22090100

Державне мито, що 
сплачується за 
місцем розгляду та 
оформлення 
документів, у тому 
числі за оформлення 
документів на 
спадщину і 
дарування 11200,00 11200,00 2200,00 2503,24 303.24 113,78

22090400

Державне мито, 
пов'язане з видачею 
та оформленням 
закордонних 
паспортів (посвідок) 
та паспортів 
громадян України 6400,00 6400,00 1500,00 34,00 -1466,00 2,27

24060300 Інші надходження 72500,00 72500,00 18000,00 16516,60 -1483,40 91,76



41021000

Додаткова дотація з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на компенсацію 
втрат доходів 
місцевих бюджетів 
внаслідок наданих 
державою 
податкових пільг зі 
сплати земельного 
податку суб' єктам 
космічної діяльності 
та літакобудування 9700,00 9700,00 2400,00 2400,00 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція 3 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 44606300,00 44606300,00 9420800,00 9420800,00 0,00 100,00

41051200

Субвенція 3 
місцевого бюджету 
на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами 
за рахунок 
відповідної субвенції 
з державного 
бюджету 68640,00 68640,00 10206,00 10206,00 0,00 100,00

41051700

Субвенція 3 
місцевого бюджету 
за рахунок залишку 
коштів субвенції на 
надання державної 
підтримки особам з 
особливими 
освітніми потребами, 
що утворився на 
початок бюджетного 
періоду 0,00 33219,00 0,00 0,00 0,00

41053900
Інші субвенції 3 
місцевого бюджету 180930,00 872640,00 162600,00 162600,00 0,00 100,00

41055000

Субвенція 3 
місцевого бюджету 
на здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 
системі охорони 
здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції 
з державного 
бюджету 639339,00 639339,00 319668,00 319668,00 0,00 100,00
Усього (без 
врахування 
трансфертів) 113189800,00 113189800,00 26379600,00 33841737,76 7462137,76 128,29
Усього 158694709,00 159419638,00 36295274,00 43757411,76 7462137,76 120,56

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Код 
бюджетної 
класифікаці 
ї

Найменування Річний план Уточнений річний 
план

Уточнений план на 
період

Фактично надійшло (+/-) відхилення 
до уточненого 
плану

% 
виконання 
ДО 
уточненого 
плану

19010100

Екологічний 
податок, який 
справляється за 
викиди в атмосферне 
повітря 
забруднюючих 
речовин 
стаціонарними 
джерелами 
забруднення (за 
винятком викидів в 
атмосферне повітря 
двоокису вуглецю) 13500,00 13500,00 3000,00 3580,87 580,87 119,36



19010200

Надходження від 
скидів 
забруднюючих 
речовин 
безпосередньо у 
водні об' єкти 3400,00 3400,00 800,00 113,27 -686,73 14,16

19010300

Надходження від 
розміщення відходів 
у спеціально 
відведених для цього 
місцях чи на 
об' єктах, крім 
розміщення окремих 
видів відходів як 
вторинної сировини 2600,00 2600.00 600.00 28,22 -571,78 4,70

25010100

Плата за послуги, що 
надаються 
бюджетними 
установами згідно з 
їх основною 
діяльністю 2055100,00 2055100,00 560700,00 321789,86 -238910,14 57,39

33010100

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарс 
ького призначення, 
що перебувають у 
державній або 
комунальній 
власності, та 
земельних ділянок, 
які знаходяться на 
території Автономної 
Республіки Крим 327700,00 327700,00 106400,00 154482,96 48082,96 145,19

50110000

Цільові фонди, 
утворені Верховною 
Радою Автономної 
Республіки Крим, 
органами місцевого 
самоврядування та 
місцевими органами 
виконавчої влади 128500,00 128500,00 32100,00 35151,56 3051,56 109,51
Усього (без 
врахування 
трансфертів) 2530800,00 2530800,00 703600,00 515146,74 -188453,26 73,22
Усього 2530800,00 2530800,00 703600,00 515146,74 -188453,26 73,22

Начальник
Фінансового управління Лілія Будник



Додаток № 2
до рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівськсії селищної ради від ЗО квітня 2021р.

Аналіз фінансування установ станом на І квартал 2021 р.
Загальний фонд

грн

Код Найменування

Уточнений план Касові 
видатки за 

1 квартал 
2021р.

Виконано за 

1 квартал 
2021р.

% 
виконання 

до плану з 
початку 

року

Річний план $початку 
року

0100 Державне управління 26342729,00 7677935,00 4347936,84 3329998,16 56,63 %
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

19397050.00 6047140.00 3489804.67 2557335.33 57.71 %

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах.
територіальних громадах

6945679.00 1630795.00 858132.17 772662.83 52.62 %

1000 Освіта 92607964,00 23563094,00 18541368,65 5021725,27 78,69 %
1010 Надання дошкільної освіти 17000590.00 4970650.00 3598231.61 1372418.39 72.39 %
1021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
22670569,00 7177839.00 5074960.87 2102878.13 70.70 %

1026 Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

3510304.00 898686.00 704217,49 194468.51 78,36 %

1031 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

44606300.00 9420800.00 8198094.17 1222705.75 87.02 %

1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

4407482.00 1083 103.00 955763.59 127339.41 88.24 %

1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 10860.00 1810.00 0.00 1810.00 0.00 %
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

68640.00 10206.00 10100.92 105.08 98.97 %

1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

332 19.00 ().()() ().()() 0.00 0.00 %

2000 Охорона здоров'я 2021759,00 1027158,00 545498,59 481659,41 53.1 1 %
2111 Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарно'О допомоги

743280.00 368350.00 153640.86 214709.14 41.71 %

2142 Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом

139000.00 139000.00 131298.88 7701.12 94.46 %

2144 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

939339.00 379668.00 259456.52 12021 1.48 68.34 %

2145 Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

100000.00 40000.00 1 102.33 38897.67 2.76%

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 100140.00 100140.00 0.00 100140.00 0.00 %

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 8393090,00 1991 185,00 1215337.11 775847,89 61,04 '/,

3031 Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

10000.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 %

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

36000.00 9()()().()() 4271.95 1’28.05 4-7.47 %

3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

2045000.00 409000.00 204500.00 204500.00 50.00 %

3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

50000.00 12510.00 0.00 12510.00 0.00 %

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 %

3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб

0.00 О.ОС 0.00 0.00 0.00 %

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

4 14000.00 0.0С 0.00 0.00 0.00 %



3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

200000,00 50100,00 0,00 50100,00 0,00 %

3210 Організація та проведення громадських робіт 4700,00 4700,00 0,00 4700,00 0,00 %

3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

4891150,00 1370775,00 913765,16 457009,84 66,66 %

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

742240,00 125100,00 92800,00 32300,00 74,18%

4000 Культура і мистецтво 5569390,00 1747000,00 1107346,63 639653,37 63,39 %
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 1227800,00 392070,00 237978,97 154091,03 60,70 %
4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

4341590,00 1354930,00 869367,66 485562,34 64,16%

5000 Фізична культура і спорт 2605686,00 669199,00 598776,29 70422,71 89,48 %
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
230000,00 46000,00 34900,00 11100,00 75,87 %

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2375686,00 623199,00 563876,29 59322,71 90,48 %

6000 Житлово-комунальне господарство 4418570,00 1656885,00 326788,71 1330096,29 19,72 %
6011 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
37900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 983700,00 567700,09 0,00 567700,00 0,00 %

6030 Організація благоустрою населених пунктів 3396970,00 1089185,00 326788,71 762396,29 30,00 %

7000 Економічна діяльність 501130,00 472330,00 95460,00 376870,00 20,21 %
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій
210500,00 210500,00 0,00 210500,00 0,00 %

7442 Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

38630,00 9830,00 9000,00 830,00 91,56%

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

250000,00 250000,00 86460,00 163540,00 34,58 %

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

2000,00 2000,0<р 0,00 2000,00 0,00 %

8000 Інша діяльність 1383430,00 450720,00 287688,23 163031,77 63,83 %
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони
1383430,00 450720,00 287688,23 163031,77 63,83 %

9000 Міжбюджетні трансферти 1593175,00 297220,00 297220,00 0,00 100,00%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1293175,00 222220,00 222220,00 0,00 100,00%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

300000,00 75000,00 75000,00 0,00 100,00%

ВСЬОГО: 145436923,00 39552726,00 27363421,05 12189304,87 69,18 %

Спеціальний фонд(разом)
гри.

Код Найменування

Уточнений план Касові 
видатки за 
Іквартал 

2021р.

Виконано за 
Іквартал 

2021р.

% 
виконання 
до плану з 
початку 

року

Річний план
3 початку 

року

0100 Державне управління 385000,00 385000,00 209428,00 175572,00 54,40 %
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 250000,00 250000,00 82936,00 167064,00 33,17%

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сіпьськпї пап______________________________

соціального захисту і соціального забезпечення

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
теоитооіальних гоомадах

135000,00 135000,00 126492,00 8508,00 93,70 %

1000 Освіта 2055100,00 2055100,00 309117,51 2055100,00 15,04 %
1010 Надання дошкільної освіти 1323300,00 1323300,00 229620,76 1323300,00 17,35 %
1021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
645600,00 645600,00 79496,75 645600,00 12,31 %

1026 Надання загальної середньої освіти 
МІЖШКІЛЬНИМИ OeCVDCHHMM центами

86200,00 86200,do 0,00 86200,00 0,00 %
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 100000,00 100000,00 93876,00 6124,00 93,88 %
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 100000,00 100000,00 93876,00 6124,00 93,88 %



7000 Економічна діяльність 21573860,00 4984690,00 0,00 4984690,00 0,00 %
7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
1903900,00 510230,00 0,00 510230,00 0,00 %

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 2200000,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00 %
7324 Будівництво установ та закладів культури 15885960,00 3992360,00 0,00 3992360,00 0,00 %
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій
1455500,00 400000,00 0,00 400000,00 0,00 %

7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 128500,00 32100,00 0,00 32100,00 0,00 %
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

8000 Інша діяльність 19500,00 4400,00 0,00 4400,00 0,00 %
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
19500,00 4400,00 0,00 4400.00 0,00 %

ВСЬОГО: 24133460,00 7529190,00 612421,51 7225886,00 8,13 %

Начальник 
фінансового управління Лілія Будник



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

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 витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію, розпорядником якої є Безлюдівська селищна рада

З метою організації виконання статті 21 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 
року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, іцо надаються за запитом на інформацію», керуючись ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки,! фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:
1.1. Порядок про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитами на інформацію у Безлюдівській 
селищній раді згідно з додатком 1.
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Безлюдівська 
селищна рада з додатком 2.
2. Начальнику загального відділу Безлюдівської селищної ради 
Боклаг О.Є. забезпечити опублікування даного рішення на офіційному ВЕБ - 
сайті Безлюдівської селищної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, 
(Підкопай А.Б.).

економіки, фінансів та комунальної власності

Безлюдівський сели Микола КУЗЬМІНОВни



Додаток 1
до рішення VII сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання
від ЗО квітня 2021 ріжу

Порядок
про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію
у Безлюдівській селищній раді

І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом 
Безлюдівської селищної ради за запитом на інформацію, розпорядником або 
володільцем якої є Безлюдівська селищна рада.

2. Порядок розроблено з метою реалізації положень етапу 21 Закону України 
від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), 
постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р, №740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію».

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
- у разі надання фізичній особі інформації про неї;
- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення койій документів обсягом, що 
не перевищує 10 сторінок;
- щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до 
такої, що становить суспільний ін терес, визначається згідно з чинним 
законодавством України.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та 
друк копій документів, що надаються апаратом Безлюдівської селищної ради за 
запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 
сторінок запитуваних документів (починаючи з одинадцятої сторінки) відповідно до 
Розміру фактичних витраї на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію, розпорядником якої є Безлюдівська селищна рада, 
відповідно до додатку 2 до цього І Іорядку.

II. Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію

1 .Відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі 
здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає 
Заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом па інформацію (далі - Заявка), до 
фінансового відділу Безлюдівської селищної ради (далі - відділ фінансів).

2. На підставі отриманої Заявки відділ фінансів селищної ради протяі ом одного 
робочого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витраї на копіювання 



або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), та 
передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для 
подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.

3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для 
запитувача інформації.

4. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації 
коштів на рахунок Безлюдівської селищної ради відділ фінансів селищної ради 
передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію 
виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою 
відділу фінансів (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).

5. Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п'яти робочих 
днів з дати надходження оплати на рахунок Безлюдівськбї селищної ради.

6. Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача 
оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. 
Такий Рахунок анулюється відповідальною особою (із зазначенням її прізвища, 
імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації 
на цей запит.

7. Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів 
з моменту одержання анульованого Рахунка відділ фінансів надсилає запитувачу 
відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов'язково зазначається 
підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав 
запит на інформацію, не оплатив передбачені статтею 21 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або 
друком (п. З ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».

8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у 
розпорядженні юридичної особи - Безлюдівської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади як відшкодування фактичних витрат шляхом відновлення 
касових видатків.

Секретар селищної ради Яна СТАСЄВА



Додаток 2
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Безлюдівська селищна рада

№ 
з/п

1 Іослуга, що надається Вартіс ть вигс товлення одній’ сторінки

1 Копіювання або друк копій 
документів формату А4 та 
меншого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки

2 Копіювання або друк копій 
документів формату АЗ та 
більшого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї с горіпки

3 Копіювання або друк копій 
докумен тів будь-якого формату, 
якщо в докумен тах поряд з 
відкритою інформацією міститься 
інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування 
тощо (в тому числі двосторонній 
друк)

0.4 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї с і орінки

4 Виготовлення цифрових копій 
документів шляхом сканування

0,05 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 

сканування однієї сторінки

І Іримітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання 
або друку документів.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

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

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами 
Безлюдівської селищної ради, для врегулювання правових, економічних та 
організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в 
комунальній власності, керуючись сі,сг. 24, 75-78 Господарського кодексу України, 
ст.ст. 169, 172, 182, 327 1 (ивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 (далі - Закон), постановою КМУ 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Положення про оренду майна Безлюдівської селищної ради 
(згідно з додатком 1).

2. Затвердити 1 Іереліки майна першого та другого і и ну (додаток 2)
3. До затвердження Безлюдівською селищною радою Методики розрахунку 

орендної плати, застосовувати Методику розрахунку орендної плати, 
затверджену Кабінетом Міністрів України.

4. Затвердити примірці договори оренди комунального майна Безлюдівської 
селищної ради (додатки №№ 3-6).

5. Секретарю Безлюдівської селищної ради забезпечити оприлюднення цього 
рішення в установленому законодавством порядку.

6. Заступнику Безлюдівського селищного голови з питань житлово- 
комунального господарства довести це рішення до відома виконавчих органів 
Безлюдівської селищної ради та керівників юридичних осіб, на балансі яких 
знаходиться майно Безлюдівської селищної ради іа засновником яких є 
Безлюдівська селищна рала та забезпечити виконання цього рішення вказаними 
підрозділами, комунальними підприємствами, установами та організаціями.



7. Контроль за виконанням нього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фіна і ал ь н ої власності (І Іідкопай А.Ь.).

Безлюдівський селищний го/<№&( bld А/ Микола КУЗЬМІ НОВ
|Л'2\ іЧуГ НУ/і' *
1\ бі \ V/ У /Л> г
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А [УіУ



Додаток I
до рішення VII сесії
Безлюдівської се.іишрої ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

Положення 
про оренду майна Безлюдівської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Положення про порядок передачі в оренду комунального 
майна Безлюдівської селищної ради (надалі «1 Іоложення») розроблене на 
підставі до ст.ст. 24. 75-781. Господарського кодексу України, ст.ст. 169. 
172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26,159, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р. (далі - 
Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна»від 03.06.2020р. № 483 та інших нормативно- 
правових актів.

2. І (е Положення регулює:
- організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду 

комунального майна, що перебуває у комунальній власності 
Безлюдівської селищної ради (далі - майно);

- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо 
господарського використання комунального майна Безлюдівської 
селищної ради.

3. У цьому Положенні ісрміни вживаються у значеннях,
встановлених Законом.

4. Передача майна комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради в оренду здійснюється шляхом проведення електронного 
аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі 
цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, 
відкритості, гласності та справедливості.

II. ОБ'ЄКТИ ОРЕНДИ

5. Об’єктами оренди є:
-єдині майнові комплекси иідпрш мств, їхніх відокремлених 

структурних підрозділів;



- майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі 
в суборенду).

6. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, 
становить 1 (один) кв. м.

7. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч.2 ст. З Закону.

III. ОРЕНДОДАВЦІ

8. Від імені Безлюдівської селищної ради, повноваження орендодавця 
щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не 
* зійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснює 
Безлюдівська селищна рада (далі - Рада) або визначений нею виконавчий орган 
Безлюдівської селищної ради.

9. Крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, від імені 
Безлюдівської селищної ради, повноваження орендодавця можуть здійснювати - 
комунальні підприємства, установи та організації Безлюдівської селищної ради, на 
балансі яких знаходиться таке майно (далі - балансоутримувачі):

1) щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 м2 на 
одного балансоутримувача (якщо менший розмір площі не встановлено статутом або 
рішенням ради щодо балансоутримувача).

2) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, 
культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін 
оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;

3) щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення 
публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

4) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, 
культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, 
що не перевищує ЗО календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря 
(якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, 
організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних 

лставок (серед видів діяльності балансоутримувача повинен бути КВЕД 82.30);
5) щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. ОРЕНДАРІ

10. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі 
фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без 
громадянства, крім осіб визначених ч.4. ст.4 Закону.



V. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЩОДО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

11. Рада:
1) Приймає рішення про включення комунального майна до Переліків 

першого або другого типу (далі - Переліки);
2) згідно до Положення визначає додаткові критерії для включення об’єктів до 

Переліку(ів) згідно із ст. 6 Закону;
3) скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;
4) приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;
5) затверджує примірний договір оренди;
6) затверджує Методику розрахунку орендної плати;
7) визначає порядок розподілу орендної плати;
8) здійснює контроль у сфері оренди майна Безлюдівської селищної ради;
9) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на 

здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних 
поліпшень комунального майна, управління яким не віднесеного до сфери 
управління жодного виконавчого органу Ради;

10) здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо 
майна, управління яким не віднесено до сфери управління жодного виконавчого 
органу Ради.

12. Уповноважений орган управління:
1) надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача(у випадках коли 

такої згоди вимагає статут/положення балансоутиримувача)
2) надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;
3) скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про 

включеннямайна до Переліку першого чи другого типу;
4) приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного 

майнового комплексу в оренду;
5) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на 

здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних 
поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;

6) організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних 
майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з 
уповноваженими особами орендодавця.

13. Балансоутримувач:
1) приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у 

включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власного 
ініціативою у випадках передбачених Законом;

2) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної 
торгівельної системи (далі - ETC);

3) виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням, у випадках, 
передбачених його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;



4) здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на 
балансі у випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону;

5) у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або 
про відмову в зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на 
балансі;

6) здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.
14. Зазначені у пунктах 11-13 цього Положення особи здійснюють також 

інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими 
(та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА 
ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

15. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:
- потенційного орендаря;
- орендодавця;
- балансоутримувача;
- уповноваженого органу управління.
16. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через 

ETC звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку 
відповідного типу.

17. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:
1) відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його 

ідентифікувати;
2) бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо 

частини об’єкта;
3) цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, 

оі'ідно з додатком 7 до Порядку передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 (далі - Порядок 
КМУ);

4) бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання 
погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;

5) тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
6) обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, 

якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
7) контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса 

електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до 
заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

18. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї 
відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу 



такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім 
випадків, коли орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.

19. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він 
звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до 
Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку 
відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу 
подається в порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

20. За результатами розгляду заявипотенційного орендаря або орендодавця 
балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви 
приймає одне з таких рішень:

1) про намір передачі майна в оренду;
2) про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності 

однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.
Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не 

застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення 
балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого 
належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У 
такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами 
розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання 
ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або 
відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів 

дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням 
уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі 
майна в оренду.

21. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то 
такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в 
оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення 
балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Таке рішення може 
стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів 
оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення 
ро доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна 

в оренду.
22. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про 

відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач 
повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом 
трьох робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через 
особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох 
робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої 
особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря 
іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати 
отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).



23. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем 
рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого 
органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду 
балансоутримувач:

1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ETC в порядку, 
обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає 
об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може 
виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку 
відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;

2) надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її 
внесення до ETC в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та 
звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта 
оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.

24. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку 
другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення 
громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, 
комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, 
приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, 
мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не 
перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо 
приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних 
заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) 
приймається Радою.

25. Балансоутримувач надсилає інформацію (в обсязі визначеному 
додатком 1) про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ETC через свій 
особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття 
балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від 
уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в 
оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати 
балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію 
про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.

26. Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до 
Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли 
уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність 
передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути 
внесена орендодавцем до електронної торгової системи.

27. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у 
договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

1) майно закладів охорони здоров’я;
2) майно закладів освіти;
3) об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, 

фізичної культури і спорту);
4) нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;
5) майно, що було закріплене на праві господарського відання за 

Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві 



господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним 
призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення 
технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;

6) майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за 
конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення 
відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним 
цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що 
передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не 
можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із 
забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та 
відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення 
науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, 
соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної 
інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень 
та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не 
використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для 
об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що 
становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових 
умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів 
фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально- 
фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням 
об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом 
та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за 
визначеним цільовим призначенням.

28. Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення 
об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про 
включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви 
орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління протягом 
п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта 
оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно 
привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому 
випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого 
об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже 
включеного до Переліку другого типу.

29. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з 
підстав, передбачених п. З і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох 
робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію 
рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні 
надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усуненню недоліків, зокрема, щодо 
зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди 



може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо 
зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний 
орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже 
включені до Переліку відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання 
рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає 
уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає 
уточнену заявуорендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання 
такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу 
(якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до 
Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо 
балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до 
Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання 

акої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.
Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) 

рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших 
підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

ЗО. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до 
Переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт 
оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:

балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо 
відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом 
вчиняти такі дії.

уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення 
реєстрації майна у випадках якщо повноваження щодо управління таким майном 
належить до його повноважень .

31. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про 
включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні 
об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає 
його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій 
системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.

32. Орендодавець оприлюднює в ETC оголошення про передачу майна в 
оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

1) протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку 
першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою 
потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;

2) протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви 
на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;

3) у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого 
типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою 
(ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або 
орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 
Закону.



VII. ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ, ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ 
ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКУ ОРЕНДИ

33. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати 
є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті 
визначення стартової орендної плати.

Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює 
переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

1)у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;
2) залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;
З) залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків 

його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої 
переоцінки).

34. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний 
об’єкт оренди до ETC в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в 
оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувач! 
зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами 
оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

35. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової 
(оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:

1) об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або 
комунального підприємства;

2) об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;
3) об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного 

без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди 
на новий строк.

36. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди 
визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п. 37 
цього Положення. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, 
якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати 
балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди

37. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі 
договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону 
у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря (згідно з 
Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, 
без доручення балансоутримувача.

38. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до 
Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

39. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та 
іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

40. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від 
дати оцінки.



41. Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох 
років після закінчення дії договору оренди.

42. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення 
орендної плати та її розмір, встановлені згідно з цим Порядком та визначаються у 
договорі оренди.

43. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з 
орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта 
оренди, який підписується орендодавцем та орендарем, протягом 20 робочих днів з 
дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем(у 
випадку передачі майна в оренду без проведення аукціону) або протягом 20 робочих 
^яів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного 
аукціону(у випадку передачі майна в оренду через електронний аукціон)

44. Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору 
оренди з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та 
орендодавцем.

45. Розмір орендної плати визначається:
1) уразі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного 

аукціону - відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;
2) уразі передачі майна в оренду без проведення аукціону - згідно з 

Методикою розрахунку орендної плати.
46. До складу орендної плати не входять витрати на утримання 

орендованогомайна (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом 
нерухомості, витрат наутримання прибудинкової території та місць загального 
користування, вартістьпослуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного 
обладнання тавнутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, 
фасаду, вивізсміття тощо).

47. Строк оренди становить п’ять років.
Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках:
1) об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний 

характер;
2) об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного 

використання;
3) потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.
Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої 

додаткової умови оренди майна.
Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.
Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який 

укладається цей договір, перевищує п’ять років.
З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту 

оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі 
х.южуть подати орендодавцю заяву на оренду відповідного об’єкта у порядку, 
передбачену п. 50 Порядку КМУ, із зазначенням бажаного строку оренди такого 
об’єкта.



VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ 
ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

48. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення 
електронного аукціону, крім випадків, коли таке майно передається в оренду без 
проведення аукціону

49. Порядок організації, проведення та визначення переможців електронних 
аукціонів здійснюється відповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього 
Положення.

IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

50. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в 
Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені ст. 15 
Закону.

51. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку 
другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “вільний” у Переліку другого 
типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого 
майна з Переліку другого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди 
відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону) орендодавець повинен розробити, 
затвердити та опублікувати в ETC умови та додаткові умови (у разі наявності) 
оренди майна.

52. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної 
плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, та строк 
оренди.

Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути 
врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій 
ним заяві.

53. Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, 
затверджуються Радою.

Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної 
ініціативи або на підставі пропозицій:

- балансоутримувача якщо відповідно до статуту або положення про 
балансоутримувача він наділений правом приймати рішення про намір передачі 
майна

- уповноваженого органу управління, якщо уповноважений орган повинен 
надати згоду на передачу в оренду майна.

Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції 
та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди 
майна, що містять такі положення.



Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте 
рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення 
про затвердження додаткових умов оренди приймається Радою.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:
1) обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких 

визначений в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з 
відповідного переліку;

2) більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 47 цього Положення;
3) виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального 

ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом 
певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, 
передбачених законодавством;

4) вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо 
об’єктом оренди є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного 
призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові 
документи, які повинен подати потенційний орендар на підтвердження наявності 
такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;

5) вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном 
закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів 
культури, фізичної культури і спорту);

6) інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького 
органу місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається 
посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими 
визначені такі додаткові умови).

54. Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без 
проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт 
було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих 
гщів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у 
разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким 
потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності 
підстав, передбачених п. 56 цього Положення.

55. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний 
строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається 
відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

До заяви додаються: документи, передбачені абз 6 п. 113 Порядку КМУ.
Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на 

оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди 
_ межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в 
місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або 
комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно- 
територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення 
громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно 
з вимогами Закону України “Про статус народного депутата України”.

56. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на
оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про



’ кладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного 
об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:

1) частиною 1 ст. 15 Закону;
2) частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, 

організацією;
3) абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.
Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може 

бути прийняте орендодавцем в таких випадках:
1) встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, 

передбаченим статтями 4,15 Закону;
2) подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності 

заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, 
неподання документів, передбачених додатком 1 Порядку КМУ;

З) наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу 
управління та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що 
розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;

4) неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих 
науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне 
підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів 
і торговельних виставок;

5) наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного 
об’єкта оренди заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного 
підприємства, організації, установи, закладу, яким указом Президента України 
надано статус національний;

6) скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до 
Переліку другого типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в 
разі наявності інших підстав, передбачених ст. 7 Закону.

57. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на 
оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через 
електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта 
оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими ч. 2 ст. 
15 Закону, крім визначених п.56цього Положення.

Інформаційне повідомлення повинне містити такі відомості:
1) повне найменування і адресу орендодавця та/або балансоутримувача;
2) інформацію про об’єкт оренди, наведену в Переліку другого типу;
3) проект договору оренди;
4) інформацію про цільове призначення об’єкта оренди;
5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до 

Методики розрахунку орендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного використання — також інформацію про графік 
використання об’єкта оренди) та додаткові умови (у разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника 
балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб з об’єктом 
оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу зацікавлені особи 



можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення 
огляду об’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення 
орендарем розрахунків за орендовані об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.
58. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного 

повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які 
згідно із статтею 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону 
за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право 
подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи 
згідно з п. 113 Порядку КМУ.

Такі потенційні орендарі подають орендодавцю оригінали документів 
"потягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання 
заяв на оренду об’єкта оренди.

59. Протягом десяти робочих днів після закінчення строку на подання 
потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку 
другого типу, орендодавець перевіряє подані заяви та додані до них документи, та 
приймає одне з таких рішень:

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на 
оренду об’єкта оренди подано одним орендарем, на підставі якої було оприлюднено 
інформаційне повідомлення відповідно до п. 57цього Положення;

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним 
'дповідно до п.60 цього Положення;

про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі 
наявності підстав, передбачених цим пунктом Положення.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може 
бути прийняте орендодавцем у випадках, передбачених п.56 цього Положення, та у 
випадку невідповідності заявника кваліфікаційним критеріям, передбаченим 
додатком 2 до Порядку КМУ.

60. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від 
організацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім 
комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних 
зорчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з 

організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за 
критеріями та у спосіб, визначений п. 119 Порядку КМУ.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 
членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, 
який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням 
відповідного Ради.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від 
юридичних осіб, передбачених абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є 
комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, що 

..сновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне 
фінансування з країн—членів Європейського Союзу, договір оренди укладається з 



особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Якщо потенційні 
орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, 
договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 
депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною Радою. У разі 
надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних 
депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох 
осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним 
підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна 
комунальної власності. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж 
об’єкта від кількох комунальних підприємств, установ, організацій, то договір 
оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, 
не передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою 
подала заяву.

61. Потенційні орендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону 
кхрім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних 
творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, 
включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують 
кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до 
Порядку КМУ.

Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, 
розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані 
кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. 
Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує 
право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, 
які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, 
за такою формулою:

m К

І=1 їк,
І=1

де Ni — сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;
Kj — кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;
Кі — сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних 

орендарів,
Wj — питома вага відповідного критерію оцінки;
п — кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта 

оренди, включеного до Переліку другого типу;
m — кількість усіх критеріїв оцінки;
Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в додатку 2.



У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість 
балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав 
заяву на оренду об’єкта оренди раніше.

62. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без 
проведення аукціону відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електронну 
торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до 
оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди такого майна.

У такому разі орендодавець може прийняти рішення:
1)про задоволення такої заяви, виключення об’єкта, стосовно якого подана 

заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта 
ло Переліку другого типу;

2) підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на 
розгляд такої особи, якщо зазначене рішення приймається відповідно до Закону 
іншою уповноваженою особою;

3) відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна 
до Переліку другого типу є недоцільним за умови, що орендодавець надає 
потенційному орендарю інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та 
пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого об’єкта до Переліку 
другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об’єкт уже включено до 
Переліку другого типу.

X. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

63. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що 
затверджується Радою.

64. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має 
право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і 
з урахуванням обмежень, передбачених п. 27 цього Положення.

65. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на 
який укладається цей договір, перевищує п’ять років

66. До укладення договору оренди про передачу майна без проведення 
аукціону або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам, 
передбаченим Законом та цим Положенням, зобов’язаний сплатити на рахунок 
орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом 
договору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів 
орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що 
визначені Радою.

67. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання- 
передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, 
передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати 
прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем. Договір 
оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем та потенційним 



орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до 
електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, 
визначеного цим пунктом.

68. До укладення договору оренди або в день його підписання переможець 
електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений 
Орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом 
договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду, 
а в разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди — 
також вартість невід’ємних поліпшень (у разі їх здійснення чинним орендарем 
згідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження 
договору оренди.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів 
орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що 
визначені Радою.

69. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування 
протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, 
балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір 
оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в 
межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій 
системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання 
договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем 
електронного аукціону

XI. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

70. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору 
оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме 
індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий 
комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на 
суму:

1) вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), 
визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого 
^іайна в оренду — якщо така оцінка майна здійснювалася; або

2) балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної 
плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка 
ринкової вартості такого майна не здійснювалася.

Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб 
протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

Якщо договір страхування орендованого майна укладений 
балансоутримувачем (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то 
орендар може бути звільнений від обов’язку страхувати таке майно.

71. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору 
vfpaxyBaH^ надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином 



копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення 
(платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

72. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря 
(страхувальника).

73. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів 
страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо 
укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору 
°пенди.

74. У разі настання страхового випадку, в результаті якого було 
пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі 
оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів 
для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

XII. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

75. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в 
суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього 
Положення).

Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем 
одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець 
у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного 
аукціону з передачі майна в оренду.

76. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні 
про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, 
що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом 
трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати 
орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря 
в обсязі, визначеному ч. З ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату 
реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на 
рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє 
інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює 
договір суборенди в електронній торговій системі.

77. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення 
аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором 
оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.
78. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання 

умов договору оренди.
79. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, 

крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.



До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору 
оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди 
з метою проведення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не 
раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

80. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору 
суборенди.

81. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за 
договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який 
передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди 
спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар 
отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим 
призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого 
аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до 
місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

82. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до 
закінчення строку його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону 
та цим Положенням.

83. Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого 
майна, якщо:

1) зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками 
технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею 
приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом 
усього строку дії договору становить не більше 50 м2 та не перевищує 10 % площі 
приміщення, передбаченої первісним договором;

2) зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини 
орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар 
відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може 
користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі 
орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про 
включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився 
орендар;

3) зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди 
додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий 
v-ез доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 
100 % площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз 
протягом строку дії договору.



У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється 
за формулою:

Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

де Опл.н — нова орендна плата;
Опл.д — орендна плата за договором;
Пф — нова площа об’єкта оренди;
Пд — площа об’єкта оренди за договором.

84. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що 
передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін 
використання майна використовуватиметься не більш як 6 годин протягом доби у 
будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні дні. При цьому якщо 
об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної 
плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у 
такий вихідний день.

У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати 
змінюється пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж 
місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні 
дні. У такому разі оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного 
дня незалежно від змін у графіку використання.

85. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення 
строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що 
становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява 
орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у 
відповідність із визначеним Законом мінімальним строком. Заява орендаря підлягає 
задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за відповідною 
територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви 
орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір. У 
разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його 
строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, 
договір оренди викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, 
затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку 
опенди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-передачі 
майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій 
редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, 
підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

86. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового 
призначення не допускається:

1) для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, 
коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за 
результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом 
державного майна,і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру 
''пендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення попиту);



2) для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами 
..кого орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим 
призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим 
призначенням).

87. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення 
суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, 
крім:

1) випадків, передбачених пунктами 79;
2) випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася 

через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта 
оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням 

.оронами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до 
того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме 
капітального ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати 
або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від 
сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати 
протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

88. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині 
умов, додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно 
з цим Положенням.

89. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до 
орендодавця із заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує 
змінити, та пояснення необхідності внесення таких змін.

90. Орендодавець протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви 
орендаря про зміни до договору оренди:

1) приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні 
заяви у випадках, передбачених цим пунктом Положення;

2) надсилає заяву для погодження уповноваженому органу управління, до 
сфери управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог 
законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження 
або відмову у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність 
погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 
40 робочих днів з дати отримання заяви вважається погодженням уповноваженого 
органу управління рішення про задоволення заяви про внесення змін до договору 
оренди.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання погодження 
уповноваженого органу управління на внесення змін до договору оренди приймає 
рішення про задоволення заяви орендаря.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дата прийняття рішення про 
.доволення заяви орендаря гогує проект додаткової угоди до договору оренди.

Орендодавець надсилає- орендарю і балансоутримувачу лист про відмову у 
внесенні змін до договору оренди, що обов’язково містить обґрунтування та 
підстави прийнятого рішення, якщо:



1) орендодавець в межах своєї компетенції прийняв мотивоване рішення 
про відмову в задоволенні заяви орендаря про внесення змін до договору оренди;

2) уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить 
балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору 
оренди.

91. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем 
в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до 
договору таких змін і доповнень.

XIV. ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

92. Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за 
рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт 

рендованого майна.
Для отримання такої згоди орендар звертається до балансоутримувача із 

клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До 
клопотання додаються:

1) опис ремонтних робіт;
2) орієнтовний строк їх проведення.
Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря та протягом десяти 

робочих днів приймає одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 
Закону.

У разі встановлення додаткової умови оренди щодо виконання певних видів 
х смонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або 
реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, під час 
оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду надається згода на 
здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, відповідно 
до цього пункту. Згода на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення невід’ємних поліпшень 
надається орендарю відповідно до цього Положення.

93. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням 
внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на 
здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом 

/року оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця 
із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

До клопотання додаються такі документи:
1) опис передбачуваних робіт;
2) кошторис витрат на їх проведення;
3) графік виконання робіт.
Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом десяти робочих днів 

з дати звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою 
статті 21 Закону.



94. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування 
витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, 
що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про 
оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається 
різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення ремонту” та стані “до 
проведення ремонту”. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або 
нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає 
орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.Незалежна 

дінка майна здійснюється на замовлення орендаря.
95. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про 

зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 21 
Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної 
плати на 50 % на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, 
крім випадків, передбачених п. 96 цього Положення.

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об’єкта 
оренди, що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути 
зараховані повторно у разі продовження договору оренди такого об’єкта.

96. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, згода на здійснення 
літального ремонту, реставрацію, яка дає право на зарахування витрат орендаря у 

рахунок орендної плати, надається потенційному орендарю під час оприлюднення 
оголошення про передачу майна в оренду.

Перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем шляхом зарахування 
витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, реставрації, після 
підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50% 
на строк не більше
24 місяців один раз протягом строку оренди. Таке зарахування здійснюється після 
виконання орендарем умов договору оренди в частин} здійснення капітального 
ремонту, реставрації об’єкта оренди та за умови виконання ним вимог законодавства 

ро охорону культурної спадщини.
97. Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами 

проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної 
експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за винятком його 
витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 93-95 
цього Положення, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта 
оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату 
поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на 
здійснення невід’ємних поліпшень.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про 
.дмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень 

приймається відповідно до частин 4-6 ст. 21 Закону.
Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення про 

надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється огляд 
приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому 
зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення 
об’єкта оренди. Такий огляд здійснюється:



орендодавцем та балансоутримувачем
балансоутримувачем, у випадку якщо повноваження щодо такого огляду 

надано відповідним рішенням Ради.
98. Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні 

поліпшення, поліпшення, отримані у результаті проведення капітального ремонту 
відповідно до п. 93 цього Положення, в тому числі в разі непродовження з таким 
орендарем договору оренди.

Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, 
отримані внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, передбаченого 
абзацом 1 ч. З ст. 25 Закону.

99. Клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального 
г змонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на 
виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду 
таких клопотань, оприлюднюються орендодавцем протягом п’яти робочих днів з 
дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в 
електронній торговій системі.

100. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна 
здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено Радою.

101. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає інформацію про 
завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів 
приймання виконаних робіт уповноваженому органу, визначеному статтею 21 

.ікону, що приймав рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних 
поліпшень. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме 
майно, площа якого перевищує 150 м2, орендар також подає документи, що 
підтверджують оплату виконаних робіт.

102. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні 
поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного 
статтею 21 Закону, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених 
ним невід’ємних поліпшень у розмірі, що визначений відповідно до п. 103 цього 
Положення, після укладення орендодавцем договору оренди з новим орендарем за 
результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких умов:

1) орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо 
відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш 
як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до п. 103 цього 
Положення, крім його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані 
згідно з пунктами 93-95 цього Положення;

2) орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу, визначеного 
статтею 21 Закону, на здійснення невід’ємних поліпшень;

3) здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний 
характер поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком 
будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених 
висновком будівельної експертизи, визначена відповідно до п. 104 цього 
Положення;

4) орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня 
заборгованість з орендної плати;



5) орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди.
103. Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень 

вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного 
оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на 
■’амовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена 
не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку 
договору оренди.

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на 
орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані 
“після проведення невід’ємних поліпшень” та стані “до проведення невід’ємних 
поліпшень”. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється 
відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні”.

104. Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень орендар подає звіт 
ттоо оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 103 цього 
положення, та висновок будівельної експертизи, передбачений пунктом 102 цього 
Положення, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає 
продовженню за результатами проведення аукціону.

105. Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем 
попередньому орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких 
витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, крім випадків, 
коли попередньому орендарю було відмовлено у продовженні договору оренди на 
підставі того, що орендоване приміщення необхідно для власних потреб 
балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, 
поданому ним орендарю. У такому разі вартість невід’ємних поліпшень 
компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному 
Радою.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому 
орендарю після підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта 
оренди за умови дотримання вимог п. 98 цього Положення! таких умов:

1) відсутності в попереднього орендаря зобов’язань із сплати пені, 
неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, 
передбачених договором оренди;

2) компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих
орендованому майну, у разі їх наявності.

106. У випадку приватизації об’єкта оренди компенсація вартості 
невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про 
приватизацію державного та комунального майна”.

107. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених 
орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, 
компенсації не підлягає.

XV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ



ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, 
ПЕРЕДАНОГО В ОРЕНДУ

108. Контрольними заходами у сфері оренди майна Безлюдівської селищної 
ради є:

1) постійний документальний контроль за виконанням умов договору 
опенди та контроль за використанням переданого в оренду майна селищної 
ради(далі - постійний контроль);

2) періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та 
використанням майна з оглядом об'єкта оренди (далі - періодичний контроль).

109. Контроль у сфері оренди майна селищної ради покладається на:
1) орендодавця майна - щодо виконання умов договорів оренди;
2) балансоутримувачів майна - щодо використання нерухомого та 

рухомого майна.
Якщо орендодавець не є органом, до сфери управління якого віднесено єдиний 

майновий комплекс, контрольні заходи здійснюються із особливостями, 
передбаченими цим Положенням, із обов’язковим Залученням представників 
виконавчого органу Ради, до сфери управління якого віднесене відповідне майно.

110. Під час здійснення контрольних заходів їх учасники керуються 
Конституцією та законами України, іншими законодавчими актами, цим 
Положенням та актами Ради, інших уповноважених виконавчих органів Ради та 
їхніх посадових осіб, а також договором оренди, щодо якого здійснюється контроль.

111. З метою забезпечення контрольних заходів орендодавці можуть 
надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим 
юридичним особам, незалежно від форми власності, а також фізичним особам 
запити для отримання інформації з питань щодо виконання орендарем зобов'язань, 
передбачених договором оренди.

112. Орендар на вимогу уповноваженої особи орендодавця та/або 
балансоутримувача зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди з метою 
здійснення контрольних заходів, передбачених п. 109 цього Положення, про що 
обов’язково зазначається в усіх договорах оренди майна територіальної громади.

Протиправний недопуск зазначених у абзаці першому цього пункту осіб 
орендарем вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою 
для ініціювання розірвання договору оренди.

Факт недопущення уповноважених представників орендодавця, 
балансоутримувача або уповноваженого органу управління для здійснення 
контролю підтверджується актом про недопуск. Акт складається у двох 
примірниках, які підписують усі присутні представники орендодавця, 
балансоутримувача або уповноваженого органа управління. Один примірник такого 
акту надсилається орендарю поштою на адресу, вказану у договорі оренди.

113. Під час здійснення постійного контролю балансоутримувачем 
перевіряються:

1) цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання 
визначено договором);



2) технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);

3) відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання 
орендованого майна;

4) надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);
5) наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
6) виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого 

нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).
114. Під час здійснення постійного контролю орендодавцем перевіряються:
1) надходження плати за оренду майна (щомісяця);
2) наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
3) відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. З ст. 4 Закону.
115. Якщо особа орендодавця та балансоутримувача збігається - перелічені 

у п. 114-115 цього Положення контрольні заходи здійснюються орендодавцем.
116. У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, 

орендар невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. 
Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором.

117. Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених 
представників орендодавця, орендаря, а також:

1) балансоутримувача - у разі оренди нерухомого або рухомого майна 
тариторіальної громади;

2) уповноваженого органу управління - у разі оренди єдиного майнового 
комплексу комунальногопідприємства, його відокремленого структурного 
підрозділу.

Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть 
залучатися до здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи 
орендодавця або наявності відповідної умови в договорі оренди. Направлення 
представників балансоутримувача або уповноваженого органу управління для 
участі у здійсненні заходів контролю здійснюється на підставі розпорядчого акту 
керівника такої особи, а у разі якщо балансоутримувачем або уповноваженим 
''пганом управління є виконавчий комітет Ради - розпорядженням Безлюдівського 
селищного голови.

118. Періодичний контроль здійснюється за ініціативою орендодавця згідно 
з щорічними планами-графіками контролю у сфері оренди майна територіальної 
громади(далі - план-графік) не частіше ніж раз на три роки протягом строку дії 
договору оренди, але не пізніше ніж за місяць до припинення договору оренди.

Плани-графіки контролю затверджуються розпорядчим актом орендодавця не 
пізніше першого грудня року, що передує плановому та оприлюднюються протягом 
5 (п’яти) робочих днів від дати їх затвердження на веб-сайті Ради, а у разі наявності 
окремого веб-сайту у органа управління, до сфери якого належить орендодавець чи 
^зпосередньо у орендодавця, - також і на їхніх ресурсах. Будь-які зміни у план- 
графік підлягають оприлюдненню у такому ж порядку та строки.

У плані-графіку зазначаються договір оренди, об'єкт оренди, дані орендаря та
орієнтовний строк проведення контрольних заходів.



Позаплановий контроль також здійснюється (без унесення змін до плану- 
графіку) у разі надходження звернення органу управління з відповідним 
обґрунтуванням, звернення правоохоронних органів, а також за власною 
і.ніціативою орендаря.

119. Орендодавець повідомляє уповноважений орган управління про 
проведення позапланового контролю не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня 
проведення відповідних контрольних заходів.

120. Під час здійснення періодичного контролю перевіряються:
1) відповідність цільового використання майна (якщо цільове 

використання визначено договором оренди);
2) технічний стан об’єкта оренди;
3) наявність/відсутність суборенди;
4) виконання умов договору оренди.
121. У процесі проведення періодичного контролю використовуються 

документи, які можуть підтверджувати виконання умов договору оренди або 
використання орендованого майна.

Такими документами, зокрема, але не виключно, можуть бути:
1) матеріали щодо використання амортизаційних відрахувань (у разі якщо 

орендоване майно перебуває на балансі орендаря);
2) договори страхування орендованого майна;
3) матеріали щодо списання орендованого майна;
4) інші документи, в яких можуть міститися необхідні для проведення 

перевірки відомості.
Документи мають бути належним чином оформлені та не мати виправлень, 

„ропущених сторінок.
Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, мають бути завірені 

орендарем (у разі надання ним відповідних копій) або особою, яка здійснює 
контрольні заходи (у разі, якщо копії робляться особами, що здійснюють контроль 
самостійно з оригіналів документів, наданих орендарем).

122. Орендар своєчасне надання уповноваженим особам, які здійснюють 
контрольні заходи, усієї необхідної інформації та документів та забезпечує їх 
достовірність.

Ненадання орендарем зазначених у абзаці першому цього пункту інформації 
та/або документів чи надання недостовірної інформації вважається порушенням 
^невиконанням) умов договору та є підставою для ініціювання розірвання договору 
оренди.

123. За результатами здійснення періодичного контролю складається звіт, що 
містить інформацію за напрямами, визначеними у п. 121 цього Положення, а також 
інформацію про наявність/відсутність порушень умов виконання договору оренди 
та використання орендованого майна.

Відповідальним за складання звіту є орендодавець. Звіт складається за 
формою, затвердженою додатком 3 до цього Положення, у кількості примірників, 
яка відповідає кількості залучених до контролю сторін і підписується його 
учасниками. До звіту додаються документи які підтверджують стан виконання умов 
^оговору оренди.



У разі орендаря (його уповноважених осіб) вд підписання звіту цей 
факт підтверджується відповідним записом у звіті, який посвідчується усіма 
іншими учасниками контролю.

У разі відмови орендаря отримати свій примірник звіту, він 
надсилається орендодавцем на поштову адресу орендаря, вказану у договорі.

124. У разі виявлення порушення умов договору оренди або 
використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 
ЗО днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про 
наявність порушень у ході здійснення постійного контролю або звіту за 
результатами комплексного періодичного контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень 
вважається:

1) день надсилання належним чином оформленої копії такого 
повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб 
повідомлення передбачений договором);

2) день отримання орендарем відповідного ношіового 
відправлення;

3) день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення 
- у випадку ухилення орендаря від отримання відповідного повідомлення, 
надісланого за адресою, вказаною у договорі оренди. Ухиленням вважається 
неотримання відповідного поштового відправлення орендарем (його 
уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у 
сфері поштового зв'язку.

125. Якщо протягом встановленого п. 125 ц(>ого Положення строку 
орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання 
майна, орендодавець (балансоутримувач) вживає відповідних заходів зі ідно з 
вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

XVI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

120. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам'я ткою культурної 
спадщини здійснюється в порядку, визначеному Зако юм та Порядком КМУ з 
урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших 
законодавчих актів.

127. Продовження терміну дії договору оренди здійснюється за 
згодою сторін до закінчення строку його дії за результатами проведення 
електронних аукціонів, або без проведення аукціонів в порядку, 
встановленому Законом та Порядком КМУ.

128. Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються 
нормами Закону та постановою КМУ від 03.06.2020 № 483, а також іншими 
актами законодавства.

Секретар селищної Ради Я на СТАСЄВА



Додаток 1 
до Положення про оренду майна 

Безлюдівської селищної ради

ПЕРЕЛІК 
підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, крім 
визначених цим Законом осіб, підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню на 
території Безлюдівської селищної ради, є:

1) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів;

2) Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;
3) Пенсійний фонд України та його органи;
4) Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових 

організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних 
міжурядових організацій;

5) Музеї;
6) Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні 

творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);
7) Заклади освіти усіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;
8) Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;
9) Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;
10) Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають 

соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;
11) Державні підприємства і підприємства книгорозповсюдження;



їх.; Вітчизняні видавництва та підприємства книгерозповсюдження, що засезпечують підготовку, випуск та (чи) 
розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного 
характеру);

13) Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні;
14) Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, 

суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує ЗО календарних днів протягом одного року щодо одного орендаря, 
якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації 
конгресів і торговельних виставок;

15) Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, 
центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри 
фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, параолімпійської 
та дефлімпійської підготовки;

16) Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеним у до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються 
професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 
підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є 
неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбутквих установ та організацій, - виключно для проведення 
спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

17) Потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної 
хвороби (СОУЮ-19)на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).



Додаток 2 
до Положення про оренду майна 

Безлюдівської селищної ради

Інформація про потенційний об’єкт оренди, якщо: 
А) Об’єктом оренди є нерухоме майно

№ з/п Вимоги до відомостей Відомості
1. Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

1.1 Тип об’єкта Нерухоме майно
1.2 Місцезнаходження об’єкта
1.3 Загальна і корисна площа об’єкта
1.4 Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із 

зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, 
підвальний, технічний або мансардний поверх, номер поверху або поверхів)

2. Тип Переліку (обрати необхідне) Першого типу Другого типу
3. Пропонований строк оренди
4. Інформація про стан реєстрації права власності територіальної громади на 

об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
(Вказується лише якщо пропонований строк оренди становить більше п ’яти 
років, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

5. Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
6. Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
7. Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена 

орендна ставка для запропонованого цільового призначення
(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку 
другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)



8. Інформація про технічний ста.. об’єкта, потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями

9. Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг 
(якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками комунальних послуг)

10. Інформація про цільове призначення об’єкта оренди — у разі неможливості 
використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 
29 Порядку, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в 
разі відсутності такої інформації на момент її внесення), та в разі включення 
об’єкта до Переліку другого типу

11. Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

12. Інформація про те, чи є об’єкт оренди пам’яткою культурної спадщини, щойно 
виявленим об’єктом культурної спадщини чи його частиною, та інформація про 
отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренду
(у разі, якщо об’єкт не є об’єктом культурної спадщини, вказується «Не є об’єктом 
культурної спадщини»)

13. Інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в 
довгострокову пільгову оренду (у разі прийняття такого рішення вказуються його 
назва та реквізити, у разі, якщо таке рішення не приймалося, зазначається «Не 
застосовується»)

14. Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери 
управління якого він належить
(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним 
відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для 
решти випадків вказується «Не застосовується»)

15. Поверховий план об’єкта або план поверха, на якому розташовано об’єкт оренди Додається
додатки №М 3

16. Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне) Додається: 
додатки №№______ Відсутнє



Б) Об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс підприємства чи його відокремлений структурний підрозділ:

№ 
з/п Вимоги до відомостей ВІДОМОСТІ

1 Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:
1.1 Тип об’єкта Єдиний майновий 

комплекс 
підприємства

Відокремлений 
структурний 

підрозділ
1.2 Місцезнаходження об’єкта
1.3 Загальна і корисна площа об’єкта
1.4 Характеристика об’єкта оренди (із зазначенням відомостей про будівлі 

(споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи 
його структурного підрозділу із зазначенням місця розташування 
(надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх, 
номер поверху або поверхів), загальної та корисної площі кожного з 
об’єктів нерухомості

1.5 Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий 
комплекс підприємства чи його структурний підрозділ

2. Тип Переліку (обрати необхідне) Першого типу Другого типу
3. Пропонований строк оренди
4. Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
5. Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
6. Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким 

встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення 
(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, 
для решти випадків вказується «Не застосовується»)



7 Інформація лро наявність рішень про проведення інвестиційного 
конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає 
приватизації

8 Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до 
сфери управління якого він належить
(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до 
законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується 
«Не застосовується»)

9 Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі 
експортної

Додається:
додатки №№______

10 Кількість та склад робочих місць Додається:
додатки №№______

11 Основні зобов’язання (договірні та позадоговірні) Додається:
додатки №№______

12 Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати 
необхідне)

Додається:
додатки №№ Відсутнє



В) Об’єктом оренди є рухоме майно - транспортний засіб:

№ з/п Вимоги до відомостей Відомості
1 Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

1.1 тип об’єкта Рухоме майно - транспортний засіб
1.2 Марка
1.3 Модель
1.4 Колір
1.5 ідентифікаційний номер
1.6 рік випуску
1.7 Пробіг
1.8 об’єм двигуна
1.9 вид пального

1.10 Комплектація
1.11 потреба у ремонті

2 Тип Переліку (обрати необхідне) Першого типу Другого типу
3 Пропонований строк оренди
4 Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
5 Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
6 Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена 

орендна ставка для запропонованого цільового призначення
(вказується лише для об ’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, 
для решти випадків вказується «Не застосовується»)

7 Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного 
конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає 
приватизації

8 Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери 
управління якого він належить



(вказується у випадках, отримання такого погоджень., є необхідним відповідно до
законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків 
вказується «Не застосовується»)

ч

9 Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне) Додається: 
додатки №№______ Відсутнє

Г) Об’єктом оренди є рухоме майно, відмінне від транспортного засобу:

№ з/п Вимоги до відомостей ВІДОМОСТІ
1 Тип об’єкта Рухоме майно, відмінне від 

транспортного засобу
2 Найменування об’єкту оренди (його характеристики та параметри: розмір, об’єм, 

кількість тощо; за можливості його визначити, а також інша інформація, яка дає 
можливість ідентифікувати майно)

3 Тип Переліку (обрати необхідне) Першого типу Другого типу
4 Пропонований строк оренди
5 Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
6 Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)
7 Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна 

ставка для запропонованого цільового призначення
(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку 
другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

8 Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу 
або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

9 Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери 
управління якого він належить
(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до 
законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується 
«Не застосовується»)

10 Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати 
необхідне)

Додається:
додатки №№



Додаток № З
до Положення про оренду майна

Безлюдівської селищної ради

Звіт
про здійснення періодичного контролю об’єкта оренди

№ “ 20 р.

Ми, що підписалися нижче, представники:

1) Орендодавця (найменування юридичної особи):

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)
2) Балансоутримувача (найменування юридичної особи):

(П.І.П посада)
3) Уповноваженого органу управління (найменування органу 

управління: 

(П.І.П посада)

у присутності уповноважених осіб Орендаря

(вказується найменування, ІПНчи номеру ЄДРПОУ Орендаря)

(зазначаються П.І.П. та посади представників Орендаря)

у період з  р. по  р. за адресою:

було здійснено заходи періодичного контролю щодо

_____________________________________________________________ ________________________ __5
(вказується об ’єкт оренди із зазначенням даних, які дозволяють його ідентифікувати)



який перебуває у користуванні Орендаря на підставі

(зазначаються реквізити договору оренди)

Контроль здійснено згідно з

(вказується План-графік та реквізити акту, а у разі проведення позапланових заходів - 
підстава проведення контролю відповідно до абз. 4 п. 119 Аоложення та реквізити 
позпорядчого акту про проведення контролю)

Під час контролю встановлено:

Інформація щодо:
1) цільового використання майна
2) технічного стану об’єкта оренди
4) наявність або відсутність 

суборенди
5) виконання інших умов
договору оренди

Під час здійснення контролю було досліджено наступні документи, які 
можуть підтверджувати виконання умов договору оренди або використання 
орендованого майна:

За наслідками контролю Виявлено/Не виявлено порушень умов виконання 
договору оренди та використання орендованого майна.

(опис порушень, у разі їх виявлення із зазначенням відповідного пункту договору)

Інші відмітки

(заповнюється у разі необхідності, зокрема у разі виявлення порушення вказуються дані про 
необхідність їх усунення)

Перелік додатків (вказується із зазначенням реквізитів та кількості аркушів 
кожного доданого документа):



Цей акт складено у примірниках, що мають однакову юридичну силу.

(П.І.П посада)

Підписи учасників контрольних заходів:

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

Орендар від отримання примірнику Звіту відмовився, що посвідчується:
(заповнюється у разі необхідності)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

(П.І.П посада)

Заповнюється представником Орендодавця у разі необхідності:
Примірник Звіту «___»_______________20___ р. надіслано Орендарю.
Реквізити поштового відправлення:

(підпис) (ПІБ, посада)



Додаток № 4
до Положення про оренду майна

Безлюдівської селищної ради

Порядок розподілу орендної плати за використання майна 
Безлюдівської селищної ради

1. У разі, коли орендодавцем майна є Виконавчий комітет або інший 
виконавчий орган Безлюдівської селищної ради, до сфери управління якого 
належить відповідний об’єкт, орендна плата спрямовується до бюджету 
Безлюдівської селищної ради.

2. У разі, коли орендодавцем майна є балансоутримувач - 
комунальне підприємство, установа чи організація, орендна плата 
спрямовується:

1) за нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 400 
квадратних метрів на одного балансоутримувача J- 70 % орендної плати до 
бюджету Безлюдівської селищної ради, ЗО % балансоутримувачу майна;

2) за нерухоме майно для організації та проведення науково- 
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних 
заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести 
місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу 
для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на 
період виборчої кампанії - 100 % орендної плати балансоутримувачу майна;

3) нерухомого майна для організації та проведення науково- 
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних 
заходів - на строк, що не перевищує ЗО календарних днів протягом одного року 
щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є комунальне 
підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування 
конгресів і торговельних виставок) - ЗО % орендної плати до бюджету 
Безлюдівської селищної ради, 70 % балансоутримувачу майна;

4) іншого окремого індивідуально визначеного майна - 100 % 
орендної плати балансоутримувачу майна.

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна Безлюдівської 
селищної ради балансоутримувача - комунального підприємства в повному 
обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства, 
якщо інше не буде визначено рішенням Ради.

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна Безлюдівської 
селищної ради балансоутримувача - комунального закладу, установи та 
організації використовується згідно з кошторисом відповідної бюджетної 
установи.

Секретар Безлюдівської селищної ради  Я.Ю. Стасєва



Додаток 2 
до рішення VII сесії 

Безлюдівської Селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

Перелік об’єктів комунальної о майна 
Безлюдівської селищної ради 

першого типу

№ 
п/п

Адреса Площа, м. кв. 1 Іризначення 
відповідно до 

попередніх 
договорів

1. Харківська область.
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Кооперативна, 28

57,9 Продуктовий 
магазин

2. Харківська область.
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. 1 Іеремоі и, 162

7,29 Станція
мобільного зв’язку

3. Харківська облає гь.
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
пров. Петровського, 6/6

19,9 1 Іродуктовий 
магазин

4. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Зміївська/Радянська, 
48/2

24,3 Нотаріус

5. Харківська область.
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Зміївська. 59

167,8

і
Спортгуртки для 
дітей

6. Харківська область.
Харківський район.
сел. Безлюдівка
вул. Зміївська, 55

152,1 1 Розміщення
закладів культури

7. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Зміївська. 55

29,4

J_ _

Розміщення
закладів культури

8. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Васищеве

_вул_. Орт пікова, 49

10,7 Нотаріус



9. Харківська область,
Харківський район.

14 Станція 
мобільного зв'язку

сел. Васищеве
вул. Орешкова, 49

10. Харківська область.
Харківський район, 
с. Котляри 
вул. Миру. 1

...
5 Офісне 

приміщення

11. Харківська облає гь.
Харківський район, 
с. Котляри 
вул. Миру, 1

34,9 Офісне 
приміщення

12. Харківська область,
Харківський район, 
с. Лизогубівка 
вул. І (спіральна, 90

48,8 ПАТ
«У кртелеком»
Обладнання АТС

13. Харківська область.
Харківський район.
сел. Хорошеве
вул. Миру. 22/вул. 1-го
Травня, 1

23,2 Відділення Пової 
1 Іоніти

14. Харківська область.
Харківський район, 
сел. Хорошеве 
вул. Кірова, 15

13.3 СТУ СП «УМЗ» 
(«ЮМС») Станція 
мобільного зв'язку

15. Харківська область.
Харківський район, 
сел. Хорошеве 
вул. Кірова. 31

47,2 . ПАТ Укртелеком 
Обладнання АТС

16. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Хорошеве 
вул. Кірова, 15

6 Офісне 
приміщення ГОВ
ВІ1 «Квант»

17. Харківська область.
Харківський район.
сел. Безлюдівка

-

вул. 1 Іісчана. 8а
База18. Харківська область.

Харківський район, 
смт. Безлюдівка 
вул. Бережна/вул. Перемоги, 
65/211

147,40

19. Харківська область.
Харківський район, смт 
Безлюдівка, вул. Зміївська, 
48

Салон краси



Перелік об’єктів комунального майна 
Безлюдівської селищної ради 

другого типу

№ 
п/п

Адреса Площа, м'н кв. Орендар 
відповідно до 

договорів, 
укладених до 
вступу в дію 

Закону України 
від 03.10.2019 №

157-1Х
1. Харківська область,

Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Зміївська, 59

78,2 У кр пошта

2. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Миру, і

48,2 Укрпошта

3. Харківська область,
Харківський район.
сел. Безлюдівка
вул. Лугова, 3

85,2 У крпошта

4. Харківська область,
Харківський район, 
сел. Безлюдівка 
вул. Миру, 22/вул. 1-го 
Гравия

59,9

-ч-----------------*-

Укрпошта



Додаток З

до рішення VII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання 

від ЗО квітня 2021 року

ПРИМІРПИЙ ДОГОВІР

оренди комунального майна Безлюдівської селищної ради 
(передача майна в оренду внаслідок проведення аукціону)

20__року емт. Безлюдівка

Безлюдівська селищна рада, ідентифікаційний код ОДРІ ІОУ 04396555, 

місцезнаходження якого зареєстровано: 62489. Харківська область, 
І

Харківський район, емт Безлюдівка, вул. Зміївська, 48 (надалі -

ОРЕНДОДАВЕЦЬ), в особі____________________ _____________________

___________________________________ , який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, та

(повне найменування орендаря) ідентифікаційний код ОДРІ ІОУ: 

_________ ____ __ __________ , місцезнаходження якого 

зареєстровано: _____________ (адреса)надалі-

ОРЕНДАР, в особі г (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі 

____________________________________________\, (посилання на 

документ, який надає повноваження на підписання Договору) з другої 

сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами законодавства, 

зокрема, але не обмежуючись: І Іорядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого І Іос гайовою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - І Іорядок), Законом України «І Іро оренду 



державного та комунального майна» (надалі - Закон), статтею 511

Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, встановлених 

договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо 

боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ внаслідок проведення аукціону, (посилання на 

сторінку в ETC, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно 

до оголошення про передачу майна в оренду) передає, а ОРЕНДАР приймає в 

строкове платне користування________________________________________
(нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) 

______________ ___________________________ загальною площею м2 , 

що знаходиться за адресою:, далі 

- Майно, що належить до комунальної власності Безлюдівської селищної 

ради та знаходиться на балансі, 
(повне найменування балансоутримувача) 

місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 

надалі - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

Цільове призначення Майна__________________ ___________________
Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених 
об'єктів культурної спадщини -___________________________________
(погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити 

охоронного договору щодо Майна

(дата, номер, сторони цього Договору))

1.2. Балансова залишкова вартість Майна, визначена на підставі 
фінансової звітності Балансоутримувача
__________________________________________(сума (грн), без ПДВ, станом 
на «__ »20 р. (остання дата місяця, що передувала даті
оприлюднення оголошення) АБО Балансова вартість, переоцінена в обліку 
Балансоутримувача(сума (грн), без 
ПДВ, станом на «»20 р.

(остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення)
1.3. Страхова вартість становить(сума (грн), без 

ПДВ.



1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із 
проведенням оцінки Майна,

_________________________________________________________ гривень.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном в день 

підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі 

підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно 

із підписанням цього Договору.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата за перший місяць () 

становить х гривень, (сума прописом) у тому

числі ПДВ гривень. 

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції 

попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на 

утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат 

на утримання прибудинкової території та місць загального користування, 

вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного 

обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: 

покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат 

Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці 

витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або 

напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному 

пунктом 6.3.5. цього Договору.



3.2. Орендна плата за перший місяць оренди визначається за 
результатами аукціону.

3.3. Орендар сплачує орендну плату (___________________ )
(отримувач орендної плати) 

щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ 

Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця 
отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання 

орендних послуг.

3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує 

орендну плату за  кількість місяців (надалі - Авансовий платіж) в сумі 

 () гривень на 

підставі протоколу про результати електронного аукціону.

3.6. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом 

про стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у 

Орендаря є заборгованість.

3.7. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати 

нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату 

нарахування) від суми заборгованості за кожний день прострочення.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок 

Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в 

рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з 

припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної 

плати, сплаченої відповідно до п. 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у 

рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту 

приймання-передачі Майна.

3.9. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку 

сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному 

обсязі, ураховуючи санкції.

3.10. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по 

орендних платежах і оформляти акти звіряння.



4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

4.Е У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

4.ЕЕ Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити 

Майно від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з 
оренди орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому 

Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні 

роботи - разом із такими роботами.
4.Е2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із 

оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є 

останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

4.L3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами 

комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати 

повернення Майна з оренди.
4.Е4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану 

або втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі 

демонтажу або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору 

Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і 

зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків 

за цим Договором, за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання 

комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у 

трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3. Е Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного 

робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути



Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі 
якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів 

повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання 

Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця 

примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної 

орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном 

після дати припинення цього Договору.

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний

ремонт Майна і виступати замовником проектування та виконання ремонтних

робіт.
5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради про надання згоди, 

прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% 

на строк не більше місяців один раз протягом строку оренди.

5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від 

нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, 

якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, 

у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію

державного та комунального майна».



6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до 

призначення, викладеного у п.п.1.1. цього Договору.
6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати 

його

пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 

протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної 

безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

Майна.

6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, 

норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів 

державногопожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) 

Орендодавця та Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і 

зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх 

використання не за призначенням. Орендар несе відповідальність за 

дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і 

санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача 

доступ до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на 

порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий 

час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень - то 

у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та 



виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання 

доступу Майна Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря 

електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім 

випадків, коли доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання 

нанесенню шкоди Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози 

його пошкодження, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші 

або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або 

незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій 
Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх 

наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору 

укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, 

опалення, електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз 

сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії 

таких договорів.

6.3.6. Протягом  терміну здійснити заходи щодо 

усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених 

екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про 

екологічний аудит» (в разі проведення такого аудиту).

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору 

застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. 

Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, 

протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних 

днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та 

Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).



7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку 

оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря 

(страхувальника).

7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар 

зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, 

пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі 

 (у разі понесення Орендарем

або Балансоутримувачем таких витрат).

8. СУБОРЕНДА

8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду на підставі рішення 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, в разі надходження заяви

від Орендаря.

8.2. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано 

відповідно до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, 

передбачених цим Договором (за наявності).

8.3. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які 

мають право орендувати комунальне майно Безлюдівської територіальної 

громади та відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.4. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору 

суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та 

один примірник договору суборенди для його оприлюднення в електронній

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю:



9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий 

Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом 

ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу 

в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає 

дійсності.
9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, 

якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом 

культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем 

копія охоронногодоговору додається до цього Договору, як його невід’ємною 

частиною.

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що вони:

9.2.1. Мають можливість за рахунок власних або залучених фінансових 

ресурсів, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі 

відповідно до цього Договору.

9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар 

повністю

сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю 

сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього 

Договору.

10 .ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

10.1. f.

11 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ



11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та 

чинним законодавством України.

11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не 

вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

12 .СТРОК ЧИННОСТІ,

УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір діє до. 
Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим 

Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами 

(нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства 

Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим 

Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і 

закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку 

його дії, в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним 

законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, 

встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до 

закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін 

та доповнень.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням 

Орендаря, що подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до 

закінчення строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 

18 Закону та Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є 

підставою для відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке 

може бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.



12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для 

зміни або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;
12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю 

Орендаря);
12.7.3. Припинення юридичної особи - Орендаря або юридичної особи 

-Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи - Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) 

Орендодавцем, якщо Орендар:
12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна 

одночасно з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем 

відповідно до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше 

трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, 

ніж плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або 

використовує Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без 

письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього 

Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути 

орендарями комунального майна Безлюдівської територіальної громади та не 

відповідають вимогам статті 4 Закону;



12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або 

Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, 

виконанням умов цього Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього 
Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 

7.1.2. Договору.

12.8.10. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється 

письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) 

направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим 

відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір 

вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем 

повідомлення.

13 .ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом 

трьох робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, 

визначеному даним Договором.

13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу 

з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення 

Майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть 

бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних 

коштів за згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які 

можливо відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 

Орендаря, а поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна - 

комунальною власністю Безлюдівської селищної ради. При цьому, Орендар 



має право згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах 

збільшення в результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід1 ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, 

визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю 
Безлюдівської територіальної громади, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. -

12.7.6.,
13.7. Вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо 

відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення 

є комунальною власністю Безлюдівської територіальної громади.

14 . ІНШЕ

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 

робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських 

реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач 

повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної 

пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на 

таке посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається 

відповідно до чинного законодавства.

14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має 

однакову юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

15 .РЕКВІЗИТИ РОЗРАХУНКІВ:

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом

перерахування коштів розрахунковий рахунок



15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р

 , , МФО 

, ідентифікаційний код -. Телефон 
бухгалтерії.

16 .ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ” “ОРЕНДАР”

Адреса електронної пошти 
Орендарями яку надсилаються 
офіційні повідомлення 
за цим Договором.

М.П. М.П.
Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою 

частиною:
1) Протокол про результати електронного аукціону;
2) Акт приймання-передачі Майна.

Секретар Безлюдівської селищної ради Я.Ю. Стасєва



Додаток 4 
до рішення VII сесії 

Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди комунального майна Безлюдівської селищної ради 

(передача майна в оренду без проведення аукціону)

"__ "20__року емт. Безлюдівка

(повне на й мсн у ван н я оре 11; юд а в ця)
ідентифікаційний код СДРІІОУ: •
м іс цез н аходже н н я я ко го заресс грова 11 о:___________________ і _______ __ _______________

(адреса)

надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі .. 
(посада, прізвище, ім'я, по -батькові)

який діє на підставі

(посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору)
з однієї сторони,
та.

(повне найменування орендаря)
ідентифікаційний код СДРПОУ:__________________|___________ .
місцезнаходження якою зарессгровано:

(адреса)
надалі - ОРЕІІДАР. в особі . 

(посада, прізвище, ім'я, по -батькові)

який діє на підставі, 
(посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору)

з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами 

законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого І Іостановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок). Законом 

України Про оренду державного га комунального майна» (надалі - Закон), 

статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, 

встановлених договором, зобов'язання може породжувати для трет ьої особи 

права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про 

нижченаведене:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне 

користування

(нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) 

загальною площею

за адресою:

9

гі Безлюдівської селищної 

на балансі

9

___ м2, що знаходиться

далі - Майно, що належить до комунальної власнос:

ради та знаходиться

(повне найменування бшіансоутримувача) 
місцезнаходження якого зареєстровано:

надалі - 

Цільове

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч.

призначення Майна

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини -

(погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду

Майна, реквізити охоронного договору щодо Майна

(дата, номер, сторони цього Договору))
1.2. Ринкова (оціночна) вартість, визначена незалежною (експертною) 

оцінкою
 в сумі■ (сума (грн), 

без ПДВ, станом на «»20 р., та затверджена рішенням 

Безлюдівської селищної ради «»20 р. №



1.3. Страхова вартість становить(сума (грн), без ПДВ.

1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із проведенням 

оцінки Майна,гривень.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день 

підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі 

підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно 
із підписанням цього Договору.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата за перший місяць () становить 

гривень, у тому числі ПДВ гривень.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції 

попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на 

утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат 

на утримання прибудинкової території та місць загального користування, 

вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного 

обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: 

покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат 

Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці 

витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або 

напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному 

пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендар сплачує орендну плату () 

(отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного 

місяця оренди.



3.3. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця 

Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця 

отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання 

орендних послуг.

3.4. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує 

орендну плату за 2 місяці (надалі - Авансовий платіж) в сумі  

() гривень.

3.5. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про 
стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у 

Орендаря є заборгованість.

3.6. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується 

пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату нарахування) 

від суми заборгованості за кожний день прострочення.

3.7. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок 

Орендо давця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в 

рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з 

припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної 

плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає 

зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після 

підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.8. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

ураховуючи санкції.

3.9. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних 

платежах і оформляти акти звіряння.

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:



4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно 

від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди 

орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно 

перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 

фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи - то разом 

із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із 

оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є 

останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами 

комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати 

повернення Майна з оренди.

4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або 

втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу 

або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору 

Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і 

зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків 

за цим Договором, за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання 

комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у 

трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного 

робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути 

Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі 

якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів 

повернення.



4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання 

Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця 

примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної 

орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном 

після дати припинення цього Договору.

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення Безлюдівської селтищної ради за погодженням 

Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати 
замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення 

Безлюдівської селищної ради про надання згоди, прийнятого відповідно до 

Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Безлюдівської 

селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше  

місяців один раз протягом строку оренди.

5.1.4. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, 

у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію 

державного та комунального майна».

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до 

призначення, визначеного у п.п.1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в 



належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 

протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки 

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, 

правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного 

пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та 

Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 
пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил 

експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях 

згідно із законодавством.
6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ 

до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення 

правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає 

шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень - то у будь-який 

інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням 

Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна 

Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною 

поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли 

доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди 

Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, 

а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення 

Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей 

власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар 

зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.



6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти 

договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, 

електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) 

про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів. 

6.3.6. Протягом  терміну здійснити заходи щодо усунення 

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним 

аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний 

аудит» (в разі проведення такого аудиту).

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ 

МАЙНА

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору 

застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. 

Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, 

протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних 

днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та 

Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів). 

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря 

(страхувальника).
7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар 

зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, 

пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі 

  _ _____________ _ ____  __ (у разі понесення Орендарем 

або Балансоутримувачем таких витрат).



7. СУБОРЕНДА

8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.

8. ГАРАНТІЇ СТОРІН 
ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦ5ІІ БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий 

Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом 

ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в 

оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає 

дійсності.

9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно 

є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної 

спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія 

охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна 

частина.

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, 

вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно 

до цього Договору.

9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю 

сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.



10.ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ
10.1.

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
ЗА ДОГОВОРОМ

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним 
законодавством У країни.

11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

12 .СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір діє до• 

Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим 

Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами 

(нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства 

Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим 

Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і 

закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, 

в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством 

встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, 

встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до 

закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін 

та доповнень.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що 

подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення 



строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та 

Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для 

відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може 
бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни 

або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи - Орендаря або юридичної особи - 

Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи - Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, 

якщо Орендар:

12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно 

з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно 

до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох 

місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж 

плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує 

Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без 

письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього 



Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями 

комунального майна Безлюдівської селищної ради та не відповідають вимогам 

статті 4 Закону;

12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього 

Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього 

Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. 

Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється 

письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) 

направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим 

відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір 

вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем 

повідомлення.

13 .ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох 

робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, 

визначеному даним Договором.

13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з 

моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, 

здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути 

відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1.» 5.1.2. цього Договору, які можливо 



відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а 

поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна - комунальною 

власністю Безлюдівської селтищної ради. При цьому, Орендар має право 

згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межахзбільшення в 

результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, 

визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 

13.7. Вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо 

відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення 

є комунальною власністю Безлюдівської селищної ради.

14 . ІНШЕ

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 

робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських 

реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач 

повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної 

пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 

посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається 

відповідно до чинного законодавства.

14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.



15 .РЕВІЗИТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р 

 ?
, МФО, ідентифікаційний код - 

І. Телефон бухгалтерії .

16 .ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

‘"ОРЕНДОДАВЕЦЬ” “ОРЕНДАР”

Адреса електронної пошти 
Орендаря,на яку надсилаються 
офіційні повідомлення 
за цим Договором.

М.П. М.П.
Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною:

1) Протокол про результати електронного аукціону;

2) Акт приймання-передачі Майна.

Секретар Безлюдівської селищної ради Я.Ю. Стасєва



Додаток 5

до рішення VII сесії 
Безлюдівськоїселищної ради VIII скликання 

від ЗО квітня 2021 року

ПРИМІРНИК ДОГОВІР
оренди комунального майна Безлюдівсьсксї селищної ради 

(продовження оренди в наслідок проведения аукціону)
"___"20__ року смт. Безлюдівка

(повне найменування орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРГ1ОУ: І

місцезнаходження якого зареєс тровано:   
(адреса)

надалі - ОРЕНДОДАВЕІ1Ь, в особі].
(посада, прізвищ.", ім'я, по {батькові)

який діє на підставі .
(посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) 

з однієї сторони, та, 
(повне найменування орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРНОУ: , 

місцезнаходження якого зареєстровано:
(адреса)

надалі - ОРЕНДАР, в особі___________________ __L__________________ •
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

який діє на підставі   .
(посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору)

з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами 

законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), 

статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках,

встановлених 



договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо 
боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Е ОРЕНДОДАВЕЦЬ внаслідок проведення аукціоЦу, (посилання на сторінку 
в ETC, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно до 

оголошення про передачу майна в оренду) переднє, а ОРЕНДАР приймає в 

строкове платне користування

(нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) 

___________ __________ ________ загальною площею м2 , 

що знаходиться за адресою:, далі

- Майно, що належить до комунальної власності Безлюдівсмької селищної 

ради та знаходиться на балансі
j 9

(повне найменування балансоутримувача) 

місцезнаходження якого

зареєстровано:  надалі -

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.
Цільове призначення Майна

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини

(погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити охоронного договору) 

щодо Майна

(дата, номер, сторони цього Договору))

Е2. Балансова залишкова вартість Майна, визначена на підставі фінансової 

звітності Балансоутримувача

__________________________________________(сума (грн), без ПДВ, станом



на «___» 20 р. (остання дата місяця, що передувала даті
оприлюднення оголошення) АБО Балансова вартість, переоцінена в обліку 

Балансоутримувача(сума (грн), без 

ПДВ, станом на « » 20 р. (остання дата місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення) 1.3. Страхова вартість становить 

_______________________________(сума (грн), без ПДВ.

1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із проведенням 

оцінки Майна, 

гривень.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день 

підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі 

підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно 

із підписанням цього Договору.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата за перший місяць () становить 

гривень, (сума (ірописом) у тому числі

ПДВ гривень. Розмір 

орендної плати за кожний наступний місяц|ь визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції 

попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на 

утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат 

на утримання прибудинкової території та місць загального користування, 

вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного 

обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: 

покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат 

Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці 



витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або 
напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному 
пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендна плата за перший місяць оренди визначається за результатами 
аукціону.

3.3. Орендар сплачує орендну плату () 

(отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного 

місяця оренди.

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ 

Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця 
отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання 

орендних послуг.

3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує 

орендну плату за кількість місяців (надалі - Авансовий платіж) в сумі

 () гривень на 

підставі протоколу про результати електронного аукціону.

3.6. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про 

стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у 

Орендаря є заборгованість. 3.7. На суму заборгованості Орендаря зі сплати 

орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 

(діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день 

прострочення.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок 

Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в 

рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з 

припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної 

плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає 

зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після 

підписання Акту приймання-передачі Майна.



3.9. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

ураховуючи санкції.

3.10. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по 

орендних платежах і оформляти акти звіряння.

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно 

від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди 

орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно 

перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 

фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи - то разом 

із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із 

оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є 

останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами 

комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати 

повернення Майна з оренди.

4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або 

втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу 

або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення ЦЬОГО Договору 

Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і 

зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків 

за цим Договором, за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання 
. .



комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у 

трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного 
робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути 

Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі 

якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів 

повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання 

Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця 

примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної 

орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном 

після дати припинення цього Договору.

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення Безлюдівської селищної ради за погодженням 

Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати 

замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення 

виконавчого комітету Безлюдівської селищнорї ради про надання згоди, 

прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Безлюдівської 

селищної ради ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше 

місяців один раз протягом строку оренди.



5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від 

нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, 

якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, 

у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію 

державного та комунального майна».

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до

призначення, визначеного у пп. 1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереженая Майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 

протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки 

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, 

правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного 

пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та 

Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил 

експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях 

згідно із законодавством.



6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ 

до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення 

правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає 

шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень - то у будь-який 
інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням 

Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна 

Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною 

поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли 
доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди 

Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, 

а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення 

Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей 

власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар 

зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти 

договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, 

електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) 

про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів.

6.3.6. Протягом терміну здійснити заходи щодо усунення

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним 

аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний 

аудит» (в разі проведення такого аудиту).

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 
ПА ОЦІНКУ МАЙНА

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору 

застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. 

Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, 



протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних 

днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та 

Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів). 

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря 

(страхувальника).

7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар 

зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, 

пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі 

 (у разі понесення Орендарем 
або Балансоутримувачем таких витрат).

8. СУБОРЕНДА 

■
8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду на підставі рішення 

Безлюдівської селищної ради, в разі надходження заяви від Орендаря.

8.2. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно 

до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених 

цим Договором (за наявності).

8.3. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які мають 

право орендувати комунальне майно Безлюдівської селищної ради та 

відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.4. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору 

суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та 

один примірник договору суборенди для його оприлюднення в електронній 

торговій системі.



9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Мййна може бути наданий 

Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом 

ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в 

оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає 
дійсності.

9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно 

є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної 

спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія 

охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна 

частина.

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, 

вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно 

до цього Договору. 9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору 

Орендар повністю сплатцв авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. 

цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

10.1. .

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ



11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним 

законодавством України. 11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в 

зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому 

порядку.

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1 . Цей Договір діє до . Перебіг 

строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей 
Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального 

посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства Договір підлягає 

нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з 

дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення 

цього Договору.

12.2 . Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, 

в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством 

встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3 . Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, 

встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до 

закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін 

та доповнень.

12.4 . Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що 

подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення 

строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та 

Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для 

відмови у продовженні Договору.

12.5 . Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може 

бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.



12.6 . Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни 

або припинення чинності цього Договору.

12.7 . Договір припиняється у разі:

12.7.1 . Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2 . Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3 . Припинення юридичної особи - Орендаря або юридичної особи - 
Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4 . Смерті фізичної особи - Орендаря;

12.7.5 . Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6 . Знищення або значне пошкодження Майна.

12.7.7 . Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8 . Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, 

якщо Орендар:

12.8.1 . Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно 
■

з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2 . Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно 

до ст. 4 Закону;

12.8.3 . Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох 

місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж 

плата за 3 місяці;

12.8.4 . Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує 

Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5 . Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без 

письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього 

Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6 . Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями 

комунального майна Безлюдівської селищної ради та не відповідають вимогам 

статті 4 Закону;



12.8.7 . Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього 
Договору;

12.8.8 . Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього 

Договору;

12.8.9 . Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. 

Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється 

письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) 

направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим 

відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір 

вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем 
повідомлення.

13. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох 

робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, 

визначеному даним Договором.

13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з 

моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, 

здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути 

відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо 

відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а 

поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна - комунальною 

власністю Безлюдівської селищної ради. При цьому, Орендар має право згідно 

з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті 

цих поліпшень вартості Майна.



13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, 

визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 

13.7. Договору, вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які 

неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі 
поліпшення є комунальною власністю Безлюдівської селищної ради.

14. ІНШЕ

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 

робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських 

реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач 

повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної 

пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 
посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається 

відповідно до чинного законодавства.

14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

15. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ:

15.Т. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом

перерахування коштів розрахуйковий

. 15.2. Реквізити для сплати оренд

рахунок 

цої плати: - р/р 

'МФО

ідентифікаційний код -

бухгалтерії



16.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ” “ОРЕНДАР”

Адреса електронної пошти

Орендаря,™ яку надсилаються 
офіційні повідомлення 
за цим Договором.

М.П. М.П.

Додатки: Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною 
складовою частиною.
1) Протокол про результати електронного аукціону;
2) Акт приймання-передачі Майна.

Я.Ю. СтасєваСекретар Безлюдівської селищної ради



Додаток 6 
до рішення VII сесії 

Безлюдівської селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

ЦРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди комунального майна Безлюдівської селищної ради 

(продовження оренди без проведення аукціону)
"__ "20 року

смт. Безлюдівка

(повне найменування орендодавця)

ідентифікаційний код ОДРІ ІОУ:
місцезнаходження якого зареєс тровано: 

(адреса)

надалі - ОРЕНДОДАВЕІ (Б, в особі, 
(посада, прізвище, ім'я, по -батькові)

який діє на підставі- 
(посилання на документ, який надас повноваження на підписання Договору)

з однієї сторони, та ___  __  _____  ___ .
(повне найменування орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ:• 

місцезнаходження якого зареєстровано:

(адреса І

надалі - ОРЕНДАР, в особі________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по -батькові)

який діє на підставі, 
(посилання на документ, який надас повноваження на підписання Договору)

з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами 

законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), 
статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, 

встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи 

права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про 

нижченаведене:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне 
користування

(нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) 
_________________________________________загальною площею м2,

що знаходиться за адресою:__________________________________________

далі - Майно, що належить до комунальної власності Безлюдівської селищної 
ради та знаходиться на балайсі 

------------------------------------------------------------------ 1___________________  9 
(повне найменування балансоутримувача)

місцезнаходження якого

зареєстровано:______________________________________________________

надалі - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

Цільове призначення Майна___________________ ____________

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених 
об'єктів культурної спадщини -

(погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити 
охоронного договору щодо Майна

(дата, номер, сторони цього Договору))

1.2. Ринкова (оціночна) вартість, визначена незалежною (експертною)

оцінкою в сумі• (сума

(грн), без ПДВ, станом на «»20 р., та затверджена рішенням

Безлюдівської селищної ради ради «»20 р. №

1.3. Страхова вартість становить (сума (грн), без ПДВ.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день 

підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі 

підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно

із підписанням цього Договору.



3. ОРЕНДНА ПЛАТА

5

3.1. Орендна плата за місяць () становить
____ ______________________________________________________ гривень, 

(сума прописом)
у тому числі ПДВ гривень.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції 

попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на 

утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат 

на утримання прибудинкової території та місць загального користування, 

вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного 

обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: 

покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а такрж компенсація витрат 

Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці 

витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або 

напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному 

пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендар сплачує орендну плату__________________________________
(отримувач орендної плати) 

щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

3.3. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків 

Орендодавця/Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа 

поточного місяця отримати рахунок на сплату орендної плати та акт 

виконаних робіт на надання орендних послуг.

3.4. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує 

орендну плату за два місяці (надалі - Авансовий платіж) в сумі

() гривень на підставі протоколу 

про результати електронного аукціону.

3.5. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про 

стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у



Орендаря є заборгованість. 3.6. На суму заборгованості Орендаря зі сплати 

орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
(діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день 

прострочення.

3.7. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок 

Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в 

рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з 

припиненням орендних відносин — поверненню Орендарю. Сума орендної 

плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає 

зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після 

підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.8. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

ураховуючи санкції.

3.9. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних 

платежах і оформляти акти звіряння.

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно 

від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди 

орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно 

перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 

фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи - то разом 

із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із 

оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є 

останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.



4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами 

комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати 

повернення Майна з оренди.

4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або 

втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу 

або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору 

Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і 

зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків 

за цим Договором, за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання 

комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у 

трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного 

робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути 

Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі 

якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів 

повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання 

Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця 

примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної 

орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном 

після дати припинення цього Договору.

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАННА



5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і 

виступати замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради про надання згоди, 

прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Безлюдівської 

селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше 

місяців один раз протягом строку оренди.

5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від 

нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, 

якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, 

у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію 

державного та комунального майна».

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до 

призначення, визначеного у п.п. 1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереженая Майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

врахуванням нормального фізичного зносу^ здійснювати заходи 

протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки 

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.



6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, 

правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного 

пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та 

Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням. Орендар несе відповідальність І за дотримання правил 

експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях 

згідно із законодавством.

6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ 

до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення 

правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає 

шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень - то у будь-який 

інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням 

Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна 

Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною 

поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли 

доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди 

Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, 

а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення 

Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей 

власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар 

зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти 

договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, 

електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) 

про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів. 

6.3.6. Протягом  терміну здійснити заходи щодо усунення 

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним 



аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний 

аудит» (в разі проведення такого аудиту).

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ 

МАЙНА

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору 

застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. 

Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, 

протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних 

днів з дня укладення договору (-і в) страхування надати Орендодавцю та 

Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря 

(страхувальника).

7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар 

зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу 

витрати,пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в 

сумі________ _______________________________

(у разі понесення Орендарем або Балансоутримувачем таких витрат).

8. СУБОРЕНДА

8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду на підставі рішення 

Безлюдівської селищної ради, в разі надходження заяви від Орендаря.

Або

8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.



8.2. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно 

до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених 

цим Договором (за наявності).

8.3. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які мають 

право орендувати комунальне майно Безлюдівської селищної ради та 

відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.4. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору 

суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та 

один примірник договору суборенди для його оприлюднення в електронній 

торговій системі.

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий 

Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом 

ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в 

оренду або інформаційному повідомленні/інформапії про Майно, відповідає 

дійсності.
9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно 

є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної 

спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія 

охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна 

частина.

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:



9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, 

вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно 

до цього Договору.

9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю 
сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив 

забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

10.1 ..

11.ВІ ДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним 

законодавством України.

11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

12 .СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ 

ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір діє до . 

Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим 

Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами 

(нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства 

Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим 

Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і 

закінчується датою припинення цього Договору.



12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, 

в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством 

встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, 

встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до 

закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін 

та доповнень.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що 

подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення 

строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та 

Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для 

відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може 

бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни 

або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи - Орендаря або юридичної особи - 

Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи - Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, 

якщо Орендар:
12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно 

з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;



12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно 

до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох 

місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж 

плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує 

Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без 

письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього 

Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями 

комунального майна Безлюдівської селищної ради та не відповідають вимогам 

статті 4 Закону;
12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього 

Договору;
12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього 

Договору;
12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. 

Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється 

письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) 

направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим 

відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір 

вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем 

повідомлення.



13 .ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов'язаний протягом трьох 

робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, 

визначеному даним Договором.

13.2. Майно вважається поверненим Оренд одавцю/Балансоутримувачу з 
моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, 

здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути 

відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо 

відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а 

поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна - комунальною 

власністю Безлюдівської селищної ради. При цьому, Орендар має право згідно 

з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті 

цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід’ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, 

визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 

13.7. Договору, вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які 

неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі 

поліпшення є комунальною власністю Безлюдівської селищної ради.

14.ІНШЕ

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 

робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських 

реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач 



повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної 

пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 

посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається 

відповідно до чинного законодавства.

14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кс>жен з яких має однакову 
юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

15. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ:

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р
, |, МФО

 , ідентифікаційний код -. Телефон 

бухгалтерії.

16.ЮРИДИЧЫ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ” “ОРЕНДАР”

М.П.

Додатки:

Адреса електронної пошти 
Орендаря, на яку надсилаються 
офіційні повідомлення за цим 
Договором.

М.П.



Додатки до цього Договору додаються і є його 
частиною.
1) Акт приймання-передачі Майна.
2) Розрахунок орендної плати

Секретар Безлюдівської селищної ради

невід’ємною складовою

Я.Ю. Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

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

З метою ефективної роботи відділу освіти Безлюдівської селищної ради, 
відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, керуючись п. 31 ч.І 
ст. 26, п. п. 1 н. «а» ст. 29, ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Передати в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради майно комунальної власності територіальної громади, що є на 
балансі Безлюдівської селищної ради, згідно додатку № 1.

2. Відділу освіти Безлюдівської селищної ради прийняти в оперативне 
управління майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

3. Створити комісію для приймання-передачі майна комунальної власності 
територіальної громади, що с на балансі Безлюдівської селищної ради, у складі 
згідно з додатком № 2.

4. Безлюдівському селищному голові КузЬмінову М.М. від імені 
Безлюдівської селищної ради укласти з відділом освіти Безлюдівської селищної 
ради договір користування на праві оперативного управління майном, 
зазначеним в пункті 1 до цього рішення (додаток № 3).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фіпансіщта-жому пальної власності (Підкопай А.Б.).

Дг іїпзіуА---Безлюдівський селищний голова / Микола КУЗЬМІНОВ
\\ 7 О

й.



Додаток I
до рішення VII сесії
Безлюдівськоїселищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

II Е Р Е JI І К
майна комунальної власності територіальної громади 

емт. Безлюдівка Харківського району Харківської області, 
яке передається в оперативне управління 

відділу освіти Безлюдівської селищної ради

№ 
п/п

Назва закладу освіти Місцезнаходженн я 1 Ілоща, кв. м.

1. Комунальний заклад 
« Безл юд і вс ь к И Й JІ і і іей 
Безл юді вської сел и І цної 
ради»

вул. 1 Іеремоги, 1 77 
смг. Безлюдівка.
Харківський р
Харківська облаєгь, 62

айон, 
>489

784,90

2. Комунальний заклад 
«Безлюдівський 
юридичний ліцей імені
Героя Радянського
Союзу І.Я. Підкопая 
Безлюдівської селищної 
ради»

вул. Перемоги, 144 А 
Безлюдівка, Харків 
район. Харківська o6j 
62489

. см г. 
уький 
іасгь,

5710,40

3. Кому нал ьн ий заклад 
« Вас и ще вс ь к и й jі і і іе й 
Безлюдівської сел ИІ ЦІ юї 
ради»

вул. Орешкова, 35, 
Васищеве, Харків
район, Харківська об. 
62495

сел. 
зький 
іасть,

сел. 
ський 
іасгь,

6145,5

1 1 17.74. Комунальний заклад
«Васищівський 
міжшкільний 
ресурсний центр
Б езл ю д і вс ь кої с ел и щ н ої 
ради»

вул. Орешкова, 64. 
Васищеве. Харків 
район. Харківська об 
62495

5. Комунальний заклад 
«Лизогубівський ліцей 
Безлюдівської селищної 
ради»

вул. Шкільна, 22 
Лизогубівка, Харків 
район, Харківська об 
62492

, с. 
ський 
пасть,

599,40

6. Комунальний заклад 
« X орош і вс ь к и й ліцей 
Без л ю д і вс ь кої се л и і ц н ої 
ради»

__________ ___ _L_

вул. Культури, 35
Горького. 1 
сел. Хорошеве.
Харківський [
Харківська область, 6

йіров.

>айон. 
2466

3778.0

L______



Додаток 2
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

К О М І С І я
для передачі майна, що перебуває у комунальній власності територіальної 

громади смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області 
в оперативне управління 

відділу освіти Безлюдівської селищної ради

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада
] Світличний Юрій Сергійович, 

голова комісії
Перший заст 
з питань 
органів Безлі

упник селищного голови 
діяльності виконавчих 

одівської селищної ради
2. Вороги і ков Сергій

Володимирович, член комісії
1 Іачальник 
комунальної 
Безлюдівськс 
Провідний б 
бухгалтерії 
ради

відділу житлово-
0 господарства
)ї селищної ради
у х raj г ге р не н т рал і з о в а н ої 
Безл юд і вс ької сел и щної

3. Стойко Лариса Юріївна, член 
комісії

4. Бєлєвцова Катерина Сергіївна, 
член комісії

1 оловний 
Фінансового 
Безлюдівсью

спеціаліс т-бухгал тер 
управління

)ї селищної ради
5. Криволапова Оксана

Анатоліївна, член комісії
Начальник Відділу освіти
Безлюдівської селищної ради

6. Гайденко Людмила
Леонідівна, член комісії

Головний б 
бухгалтерії 
Безлюдівськ

/ х гал те р це і гі рал і зо ва н ої
Відділу освіти

лї селищної ради
7. Літвінова Світлана

Анатоліївна, член комісії
Провідний б 
бухгалтерії 
Безлюдівськ

у х гал тер і іе нтрал і зо ва н ої
Відділу освіти

її селищної ради



Додаток З
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

Договір № 
користування майном, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади 
смт. Безлюдівка Харківською району Харківської області 

Відділом освіти Безлюдівської селищної ради 
на праві оперативного управління

2021 смт. Безлюдівка

Безлюдівська селищна рада (надалі УІІОВІ і0ВА|ЖЕІ ІИЙ ОРГАІ І), в особі 
Безлюдівського селищного голови Кузьмінова Миколи Миколайовича, що діє 
на підставі Закону України «І Іро місцеве самоврядування в Україні» з однієї 
сторони та Відділ освіти Безлюдівської селищної ради (надалі КОРИСТУВАЧ), 
в особі начальника відділу Криволанової Оксани Анатоліївни, що діє підставі 
Статуту з другої сторони, (надалі Сторони), уклали пси Договір про наступне :

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом 
Користувачеві, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України, в оперативне управління майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади смт. Безлюдівка, для здійснення 
некомерці й і юї господарської діял ы юс ті.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в оперативне 
управління майно, а саме :

1. Комунальний заклад «Безлюдівський ліцей Безлюдівської селищної 
ради» за адресою: вул. Перемоги, 177, сел. Безлюдівка, Харківський район, 
Харківська область. 62489;

2. Комунальний заклад «Безлюдівський юридичний ліцей імені Героя 
Радянського Союзу І.Я. Нідкопая Безлюдівської селищної ради» за адресою: 
вул. Перемоги, 144 А, смт. Безлюдівка, Харківський район, Харківська область, 
61490;

3. Комунальний заклад «Васищевський ліцей Безлюдівської селищної 
ради» за адресою: вул. Орєшкова, 35, сел. Васищеве, Харківський район, 
Харківська область, 62495;

4. Комунальний заклад «Васищівський міжпкільний ресурсний центр 
Безлюдівської селищної ради» за адресою: вул. Орєшкова, 64. сел. 
Васищеве, Харківський район. Харківська облаєіь, 62495;



5. Комунальний заклад «Лизогубівський ліцей Безлюдівської селищної 
ради» за адресою: вул. Шкільна, 22, с. Лизогубівка, Харківський район, 
Харківська область, 62492;

6. Комунальний заклад «Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної 
ради» за адресою: вул. Культури, 35/пров. Горького, 1 сел. Хорошеве, 
Харківський район, Харківська область, 62466
1.3. Об’єкти передаються згідно з актом приймання-передачі .

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання - передачі.
2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права 

власності на передане майно.
2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію 

Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в 
оперативне управління. Користувач повинен у місячний термін повернути 
Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не 
гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного 
зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому 
органу після підписання акту приймання-передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або 
повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, 
з врахуванням його фізичного знос», збитки, нанесені Власнику майна, 
відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п. 
1.2. цього Договору, за актом приймання - передачі, який підписується 
одночасно з цим договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б 
перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти за актом приймання-передачі майно, використовувати його 
у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, 
забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. . Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. 
Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, 
електричних та вентиляційних мереж. їх необхідний поточний ремонт, а при 
необхідності -забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з 
метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та 
правила.



4.3. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.
4.4. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також 

виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. 
Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, 
пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 
призначенням.

4.5. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про 
право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, 
яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування 
земельною ділянкою, закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом 3- 
х місяців за свій рахунок виготовити ці документи.

4.6. Оплачувати комунальні послуги, послуги за електроенергію 
самостійно, на підставі укладених договорів з відповідними організаціями.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність 
використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, 
а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов 
договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління 
для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в 
оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно 
(проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей 
своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання 
нерухомого майна, переданого в користування.

6.5. За погодженням з Уповноваженим органом проводити відчуження 
нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором
сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.



8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання-передачі до 
прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну 
правового режиму майна, яке було закріплене заКористувачем на праві 
оперативного управління.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :
- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;
- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму 

майна.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, 
регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2 - х примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН 
Безлюдівська селищна рада

62489
Харківська область 
Харківський район 
смт Безлюдівка 
вул. Зміївська, буд. 48 
Код ЄДРПОУ 04396555

М.М. Кузьмінов

КОРИСТУВАЧ
Відділ освіти
Безлюдівської селищної ради

62489
Харківська область
Харківський район 
смт Безлюдівка 
вул. Зміївська, буд. 48 
Код ЄДРПОУ 44094653

О.А. Криволапова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про передачу в оперативне управління 
КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ», майна 
комунальної власності територіальної 
громади, що є на балансі Безлюдівської 
селищної ради

З метою ефективної роботи КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДІ 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОЇ 
РАЙОНУ», відповідно до статті 137 Господарського кодексу України 
керуючись п. 31 ч.І ст. 26, п.п. 1 п. «а» ст. 29, ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону Україні 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання КНГ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНО 
ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» та враховуючи висновкі 
постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад ті 
житлово-комунального господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Передати в оперативне управління КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНО 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОЇ 
РАЙОНУ» майно комунальної власності територіальної громади, згідне 
додатку № І.

2. КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННО' 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» прийняти і 
о іеративне управління майно, зазначене в пункті І цього рішення, в порядку 
встановленому чинним законодавством.

3. Створити комісію для приймання-передачі майна у складі згідно : 
додатком № 2.

4. Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. від імен 
Безлюдівської селищної ради укласти з КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО 



РАЙОНУ» договір користування на праві оперативного управління майном, 
зазначеним в пункті 1 до цього рішення (додаток № 3).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства (Чечуй І.В.).

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

ПЕРЕЛІК 
майна комунальної власності територіальної громади 

смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, 
яке передається в оперативне управління 

КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»

№ 
п/п

Адреса Цільове призначення Площа, кв. м.

1. 62489, Харківська
область, Харківський 
район, смт Безлюдівка, 
вул. Кооперативна, буд. 
32

Надання послуг з 
медичного обслуговування 
громадян

632,30

2. 62495, Харківська
область, Харківський 
район, сел. Васищеве, 
вул. Зелена, 36

Надання nocj 
медичного обслуг 
громадян

іуг 3
'овування

1233,70

3. 62455, Харківська
область, Харківський 
район, с. Котляри, вул. 
Миру, буд. 3

Надання послуг з 
медичного обслуговування 
громадян

86,60

4. 62466, Харківська
область, Харківський 
район, сел. Хорошеве, 
вул. Миру, буд. 21

Надання послуг з 
медичного обслуговування 
громадян

662,20

5. 62492, Харківська
область, Харківський 
район, с. Лизогубівка, 
вул.Лікарська,6

Надання послуг з 
медичного обслуговування 
громадян

43,60



Додаток 2
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

КОМІСІЯ 
для передачі майна, що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади смт. Безлюдівка 
Харківського району Харківської області 

в оперативне управління КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ»

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада
1. Світличний Юрій Сергійович, 

голова комісії
Перший заступник селищного голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів Безлюдівської селищної ради

2. Воротніков Сергій
Володимирович, член комісії

Начальник відділу житлово-
комунального господарства
Безлюдівської селищної ради

3. Стойко Лариса Юріївна, член 
комісії

Провідний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії Безлюдівської селищної 
ради

4. Бєлєвцова Катерина Сергіївна, 
член комісії

Головний спеціаліст-бухгалтер
Фінансового управління
Безлюдівської селищної ради

5. Шматько Юрій Іванович, член 
комісії

Генеральний директор КНП
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 3 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»

6. Колесник Володимир
Вікторович, член комісії

Головний лікар КНП
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 3 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»

7. Андрющенко Ірина
Миколаївна, член комісії

Головний бухгалтер КНП
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 3
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»



Додаток З
до рішення VII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

Договір № 
користування майном, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади 
емт Безлюдівка Харківського району Харківської області 

за КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» 

на праві оперативного управління

«»2021 емт Безлюдівка

Безлюдівська селищна рада (надалі УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН), в 
особі Безлюдівського селищного голови Кузьмінова Миколи Миколайовича, 
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
однієї сторони та КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» 
(надалі КОРИСТУВАЧ), в особі генерального директора Шматька Юрія 
Івановича, що діє підставі Статуту з другої сторони, (надалі Сторони), уклали 
цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом 
Користувачеві, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України, в оперативне управління майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади емт Безлюдівка, для здійснення 
некомерційної господарської діяльності.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в оперативне 
управління майно, а саме: будинки та споруди за адресами надання медичної 
допомоги населенню за адресами:

1. Харківська область, Харківський район, емт Васищеве, вул. Зелена, 36;
2. Харківська область, Харківський район, емт Хорошеве, вул. Миру, 21;
3. Харківська область, Харківський район, емт Безлюдівка, вул. 

Кооперативна, 32;
4. Харківська область, Харківський район, с. Котляри, вул. Миру, 3;
5. Харківська область, Харківський район, с. Лизогубівка, вул. Лікарняна, 6.
1.3. Об’єкти передаються згідно з актом приймання - передачі .



2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання - передачі.
2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права 

власності на передане майно.
2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію 

Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в 
оперативне управління. Користувач повинен у місячний термін повернути 
Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не 
гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного 
зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому 
органу після підписання акту приймання - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна 
або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне 
управління, з врахуванням його фізичного знос», збитки, нанесені Власнику 
майна, відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного 
місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п.
1.2. цього Договору, за

актом приймання - передачі, який підписується одночасно з цим 
договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б 
перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти за актом приймання - передачі майно, використовувати 
його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, 
забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. . Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. 
Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, 
електричних та вентиляційних мереж. їх необхідний поточний ремонт, а при 
необхідності - забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з 
метою їх

профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та 
правила.

4.3. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.
4.4. Дотримуватись протипожежних прави^, вимог, стандартів, а також 

виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.



Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, 
пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 
призначенням.

4.5. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад району, отримувати дозвіл у 
Уповноваженого органу на передачу зазначеної о майна в оренду.

4.6. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про 
право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, 
яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування 
земельною ділянкою, закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом 3- 
х місяців за свій рахунок виготовити ці документи.

4.7. Оплачувати комунальні послуги, послуги за електроенергію 
самостійно, на підставі укладених договорів з відповідними організаціями.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність 
використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, 
а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування 
майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов 
договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління 
для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в 
оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно 
(проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей 
своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання 
нерухомого майна, переданого в користування.

6.5. За погодженням з Уповноваженим органом проводити відчуження 
нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором 

сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.



8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання-передачі до 
прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну 
правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві 
оперативного управління.

8.2. Дія Договору припинжться у разі :
- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;
- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму 

майна.

9. II НІН УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не 
регламентуються чинним законодавством.

врегульовані цим Договором,

9.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, 
юридичну силу.

які мають однакову

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ С ГОРИ 1

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРІ Al 1 КОРИСІ УВАЧ
Безлюдівська селищна рада КПИ БІТ ЛІОДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

РАДИ «1 ЦІН І Р ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧІ ІОЇ ДОПОМОГИ № 3
ХАРКІВС БКОГО РАЙОНУ»

62489 62495
Харківська область Харківсь <а область
Харківський район Харківський район
емт Безлюдівка емт Ваші шеве
вул. Зміївська, буд. 48 вул. Зеле іа, буд. 36
Код СДРІІОУ Код СДР ІОУ 38008933

М.М. Кузьм і нов ІО.І. 11 Іматько



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на передачу в оренду частини 
комунального майна, що знаходиться в
оперативному управлінні КІН І БЕЗЛ ЮДІВСЬКОІ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»

Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «1 Іро місцеве самоврядування в 
Україні», ЗУ «І Іро оренду державною та комунального майна», розглянувши 
лист генерельного директора КІШ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ» про надання дозволу на передачу в оренду частини нежитлових 
приміщень, розташованих за адресою:

І. Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 
Кооперативна, буд. 32;

2. Харківська область, Харківський район, см г. Хорошеве, вул. Миру. 21;
3. Харківська область. Харківський район, см г. Васищево, вул.Зелена, 36;
4. Харківська область. Харківський район, с. Котляри, вул.Миру, 3;
5. Харківська область. Харківський район, с. Лизогубівка. вул.Лікарняна. 6 

та враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власності 
територіальних громад та жи тлово-комунального господарства, селищна рала

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл КИП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР 
ПЕРВИІIIІОЇ МЕДИЧІІОЇ ДОІІОМОІ И № З ХАРКІВСЬКОГО РАЙОІІУ» на 
передачу в оренду частини нежитлових приміщень, розташованих за адресою:

1.1 Харківська область, Харківський район, смт Безлюдівка, вул. 
Кооперативна, буд. 32;

1,2 Харківська область. Харківський район, сел. Хорошеве, вул. Миру. 21;
1.3 Харківська область. Харківський район, сел. Васищево, вул.Зелена. 36;
1.4 Харківська область. Харківський район, с.Котляри, вул.Миру. 3;
1.5 Харківська область. Харківський район, с.Лизогубівка. вул.Лікарняна. 6 

для використання під аптечні послуги та інші послуги, що не порушують 
цільове призначення.



2. Генерельному директору КНП БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № З ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ» здійснити всі необхідні заходи передбачені діючим законодавством, 
для передачі в оренду нерухомого майна передбаченого п.І даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства (Чечуй І.В.).

Безлюдівський селищний го, Микола КУЗЬМШОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

З метою впорядкування надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до пункту 19 частини 1 статті 
20 та пункту 4 частини 1 статті 21 Закону України «Про статус та соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
керуючись п.1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом г частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури та з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок 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 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь І.М.) та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням VI ( сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
від 50 березня 2021 року

ПОРЯДОК 
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

1. Цей порядок визначає механізм 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 1 та 2 
категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Розпорядником коштів місцевого бюджету за програмою 
визначається Безлюдівська селищна рада (далі по тексту - селищна рада).

3. Відділ соціального захисту населення селищної ради, що проводить 
нарахування, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - 
Закон), звіряє, у разі потреби, отриману від громадян інформацію щодо 
правомірності нарахування компенсаційної виплати з відділом 
персоніфікованого обліку Управління соціального захисту населення 
Харківської районної державної адміністрації згідно з Єдиним 
автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги відповідно до 
Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
січня 2003 р. № 117.

4. Виплата компенсації вартості проїзду, передбачених Законом, 
проводиться Безлюдівською селищною радою громадянам 1 та 2 категорії, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи:

4.1. 100 — відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік до будь- 
якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, 
або водним транспортом громадянам 1 категорії, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи відповідно до п. 19 статті 20 Закону ( 796 -12 ), при 
цьому вартість квитка не може перевищувати 800 грн.;

4.2. 50 - відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік до будь- 
якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, 
або водним транспортом громадянам 2 категорії, постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи відповідно до п. 4 статті 21 Закону), при цьому 
вартість квитка не може перевищувати 800 грн.

5. Виплата компенсації вартості проїзду мешканцям Безлюдівської 
селищної ради передбачені підпунктами 4.1. і 4.2. пункту 4 цього Порядку,



здійснюється на підставі проїзних квитків та посвідчення, постраждалого 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, пред’явлених відділу соціального 
захисту населення Безлюдівської селищної ради.

6. Для отримання компенсації постраждалі особи подають до Відділ 
соціального захисту населення Безлюдівської селищної ради заповнену заяву за 
формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 
21 квітня 2015 року № 441.

До заяви додають:
- проїзний документ (квиток);
- копію посвідчення, що підтверджує статус особи, з пред’явленням 

оригіналу;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання (паспорт 

або довідка про реєстрацію місця проживання), з пред’явленням оригіналу.
7. Виплата компенсації проводиться через банківські установи.
8. Відшкодування громадянам один раз на рік вартості проїзду до 

будь-якого пункту України та в зворотному напрямку (без врахування 
пересадок) здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

При цьому, сума відшкодування вартості проїзду (квитка) не може 
перевищувати 800 грн.

Якщо інвалід має право на одну і ту ж пільгу за статтею 38-2 Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і одночасно 
за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним з 
них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги).

9. Законом не передбачено відшкодування вартості плати за надані в 
транспорті товари та послуги, зокрема за користування постільною білизною, 
напої та ін. (разом з ПДВ).

10. Громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
можуть використати право на компенсацію в межах календарного року, 
подавши заяву з підтверджуючими документами до Відділу соціального 
захисту населення протягом місяця з дати повернення, але не пізніше 15 грудня 
поточного року.

11. Компенсація вартості проїзду здійснюється виключно на підставі
оригіналів проїзних документів.

12. Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13. Складання та подання фінансової звітності щодо отримання і 
використання коштів здійснюється за формами та в установленому 
законодавством порядку.

Секретар селищної ради Яна Стасєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УН сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

І Іа виконання ст. ст. 12, ІЗ Закону України «1 ро статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту», ст. ст. 20, 21. 27 Закону України «І Іро статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», ст. ІЗ Закону України «Про охорону дитинства», ст. 38-1 Закону 
України «І Іро основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд 
пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою забезпечення 
перевезення пільгових категорій населення Безлюдівської селищної ради 
залізничним транспортом загального користування, відповідно до ст.ст. 7-10 
Закону України «1 Іро залізничний транспорт», керуючись ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних 
комісій з питань охорони здоров'я, соціального захисту населения, освіти, 
спорту та культури та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рала

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити:
1.1. Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом загального користування 
на приміських маршрутах на 2021 рік (далі - Порядок додається).

1.2. Типовий Договір на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2021 рік (далі 
Договір), згідно з додатком № 2.

2. Безлюдівській селищній раді проводити відшкодування коштів ВП 
«Харківська дирекція залізничних перевезень», РФ «Південна залізниця», АГ 
«Українська залізниця», які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових 



категорій населення Безлюдівської селищної ради, згідно затвердженого 
Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень.

3. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання 
розрахунків до Безлюдівської селищної ради за пільгове перевезення пасажирів 
для надання відшкодування, покласти на ВГІ «Харківська дирекція залізничних 
перевезень», РФ «Південна залізниця», AT «Українська залізниця».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь І.М.) та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням VII сесії 
Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року

Порядок 
відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян залізничним транспортом загального користування на 

приміських маршрутах на 2021 рік

1. Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян залізничним гранспоріом загального користування 
на приміських маршрутах (далі Порядок) визначає механізм проведення 
відшкодування витрат за пільгові перевезення ВИ «Харківська дирекція 
залізничних перевезень» РФ «Південна залізниця» AT «Українська залізниця», 
які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій населення 
Безлюдівської селищної ради відповідно до статей 12, ІЗ Закону України «Про 
статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «І Іро охорону 
дитинства», статті 38-1 Закону України «І Іро основи соціальної захищеності 
інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 
р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 
користування», за рахунок коштів місцевого бюджету, а, також. Бюджетного 
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про залізничний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 
29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги» (зі змінами), від 16.12.2009р. №1359 «Про порядок 
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 
транспортом окремих категорій громадян» та інші законодавчі та нормативні 
акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

2. Відшкодування витрат здійснюються на підставі укладеного 
договору на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян (додасться), та розпочинається з наступного місяця після 
звернення підприємства. Загальна сума укладених договорів не може 
перевищувати річних кошторисних призначень. У разі внесення змін сума 
договорів коригується Додатковими угодами.

3. Кількість оформлених пільгових проїзних документів та втрат 
понесених від перевезення залізничним транспортом окремих категорій 
громадян, проводиться у відповіднеє ті до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2009 N 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку 



обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 
транспортом окремих категорій громадян».

4. ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 
залізниця» AT «Українська залізниця» зобов’язані:

4.1 беззаперечно виконувати вимоги Закону України «Про залізничний 
транспорт» в частині надання права на пільги громадянам щодо користування 
транспортом;

4.2 до 15 числа місяця наступного за звітним в повному обсязі подавати 
до Безлюдівської селищної ради розрахунки для проведення компенсації втрат 
від перевезення пільгових категорій громадян, згідно додатку № 1 цього 
Порядку, (в кінці поточного року звіти подаються до 20 грудня) ;

4.3 щомісячно забезпечити складання актів звіряння розрахунків за 
формою 3-пільга.

5. Безлюдівська селищна рада:
5.1 укладає договори на відшкодування;
5.2 узагальнює подані розрахунки та в межах бюджетних призначень 

складає з ними відповідні акти звіряння;
5.3 проводить розрахунки відшкодування втрат від пільгового перевезення в 

межах бюджетних призначень.
6. У разі неподання або невчасного подання перевізниками документів 

для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій 
громадян, відшкодування проводиться в наступному місяці (в кінці поточного 
року не пізніше 20 грудня).

7. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне подання 
розрахунків Безлюдівської селищної ради за пільгове перевезення пасажирів 
несе ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 
залізниця» AT «Українська залізниця».

Секретар селищної ради Яна Стасєва



Додаток 1
до Порядку відшкодування компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій 
громадян залізничним транспортом 
загального користування на приміських 
маршрутах на 2021 рік

ОБЛІКОВА ФОРМА
про недоотримані кошти за перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій 
громадян, витрати на перевезення

яких відшкодовуються з місцевих бюджетів

Категорія пільговика
Область (регіон)_______________________________________________________
Залізниця____________________________ __________________________________

Період (місяць, рік) Кількість оформлених пільгових проїзних ■ Сума недоотриманих коштів з урахуванням
__________________________________________ ________ J_______________ документів (квитків) __________ :________податку на додану вартість, гривень __  
  1________________________ ' 2 __ Т ~ З ____ __

__________________________________ ____ __ ___________ Пряме та місцеве спол\ чсння _ ________________________________________________________

   _ 1 Іриміське сполучення  ___________________ ____
----------------------------------------------- і------------------------------------------------- і----------------------------------------------

Усьою _ _______

Керівник 
структурного підрозділу________________ ____ ______ 

(посада) (найменування залізниці) (підпис) (ініціали га прізвище)



Додаток 2
до рішення VII сесії Безлюдівської 
селищної ради ради VIII скликання 
від ЗО квітня 2021 року «Про
затвердження Порядку відшкодування
компенсації за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 
зал і з її 11 ч н и м гра н с п орто м загал ь н о го 
користування на приміських 
мари рутах на 2021 рік»

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом

м. Харків «__І»р.

ВИ «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 
залізниця» AT «Українська залізниця» (далі за текстом ІІЕРЕВІЗІІИК), який 
діє на підставі   _______, в особі 

та БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИІЦНА РАДА (далі за текстом РОЗПОРЯДНИК) в 
особі голови селищної ради Кузьмінова Миколи Миколайовича, який діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», уклали 
даний договір у відповідності до Закону «Про залізничний транспорт». 
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про 
затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 
перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Рішенням 
II сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 22.12.2020 «Про 
селищний бюджет Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», з метою 
компенсації збитків від пільгового перевезення окремих категорій громадян 
залізничним транспортом у приміському сполученні про наступне.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПЕРЕВІЗНИК здійснює у відповіднеєті до чинного законодавс і ва України 
надання послуг по безоплатному перевезенню окремих пільгових категорій 
громадян у приміському сполученні, а РОЗПОРЯДНИК проводить 
компенсацію збитків від перевезення вказаних осіб.
1.2. Пільгові перевезення здійснюються згідно з затвердженим розкладом руху 
поїздів. Пільгові перевезення пасажирів, вказаних в п. 1.1 Договору 
здійснюються по пред’явленню документа, який підтверджує право на пільги 
відповідно до тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні, 
затверджених у встановленому законодавством порядку.



1.3. Тарифи на перевезення у приміському сполученні по Харківській області 
затверджені наказом начальника залізниці від та погоджено з
Головою Харківської обласної адміністрації, додаток №3 (додається), що є 
невід’ємною частиною даного договору. В разі зміни тарифів на перевезення в 
приміському сполученні сторони за договором вносять зміни в договір шляхом 
укладання додаткової угоди.

2. СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Компенсація витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
залізничним транспортом приміського сполучення проводиться 
РОЗПОРЯДНИКОМ в межах коштів, передбачених в селищному бюджеті в 
розмірі на
20__рік.
2.2. Виплати проводяться щомісячно на підставі даних Облікової форми (що є 
невід’ємною частиною даного Договору), пропорційно до втрат в межах 
виділених коштів.
2.3. Напротязі року сума за Договором може бути відкориговано в залежності 
від фактичного надходження коштів та пропорційно втратам від перевезень 
пільгових категорій громадян.

3. ПЕРЕВІЗНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
3.1. Забезпечувати повне задоволення попиту на перевезення залізничним 
транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні, які мають 
право на пільги.
3.2. Вести облік пільгових перевезень та проводити визначення суми 
недоотриманих коштів на підставі інформації автоматизованої системи 
керування пасажирськими перевезеннями та реєстраторів розрахункових 
операцій про оформлені та видані пасажирам безплатні або пільгові проїзні 
документи (квитки).
3.3. Обчислювати суму недоотриманих коштів в автоматизованому режимі під 
час оформлення кожного безоплатного проїзного документа (квитка) згідно з 
діючими тарифами для приміського сполучення.
3.4. Включати суму недоотриманих коштів до місячної станційної звітності на 
території якого був оформлений безоплатний проїзний документ (квиток).
3.5. На підставі місячної станційної звітності складати облікову форму про 
недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом приміського 
сполучення окремих категорій громадян по території селищної ради також 
станційної звітності по станціям про кількість перевезених пасажирів льотних 
категорій та суму збитків.
3.6. Щомісячно, не пізніше ніж 5 числа місяця наступного звітного періоду, 
подавати РОЗПОРЯДНИКУ для підписання акти звірки та Облікову форму про 
недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом приміського 
сполучення окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких 



відшкодовуються з місцевого бюджету, затверджену Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 за формою згідно Додатку 1.

4. РОЗПОРЯДНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
4.1. Розрахунки з ПЕРЕВІЗНИКОМ за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян залізничним транспортом приміського сполучення проводити на 
підставі Облікової форми та актів звірки за надані послуги за формою 
«3-пільга» в п’ятиденний термін після надходження фінансування.
4.2. На підставі, наданої ПЕРЕВІЗНИКОМ облікової форми, щодо фактично 
перевезених пасажирів, Розпорядник розподіляє між Перевізниками суму 
компенсації в межах отриманого фінансування, пропорційно втратам від 
перевезень пільгового контингенту.
4.3. У разі недотримання Перевізником умов цього договору, не включає його 
до розподілу компенсації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність 
згідно чинного законодавства України.
5.2. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за виконання перевезень та 
достовірність наданих звітів.

6. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Спори, що виникають в ході реалізації умов Договору, з яких не було 
досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 
діє року до 2021 року, а в частині проведення розрахунків
по Договору, до повного їх погашення.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове 
невиконання будь-яких умов Договору в разі настання наступних обставин: 
повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших незалежних від Сторін 
обставин, якщо вони виникнуть після набрання даним Договором чинності або 
прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов даного 
Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на 
своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть 
продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

9. ІНШІ УМОВИ



9.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному 
для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у 
відповідної Сторони.
9.2. У випадку, якщо протягом дії цього Договору будь-яка зі Сторін змінить 
місце розташування, розрахункові та поштові реквізити або проведе 
реорганізацію, вона повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. У разі 
неповідомлення, відповідальність несе Сторона, яка не повідомила про вказані 
обставини.
9.3. Сторони підтверджують, що поштові реквізити, вказані у розділі 10 цього 
Договору є фактичними і Сторони обмінюються інформацією по вказаним у 
розділі 10 реквізитам.
9.4. Зміни і доповнення до Договору вносяться в письмовій формі за взаємною 
згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди.
9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором 
третій стороні.

10. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
РОЗПОРЯДНИК: ПЕРЕВІЗНИК:



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

Керуючись ст.25, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Закону України «Про соціальні 
послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 
587, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 р. № 428, 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 
01.06.2020 р. № 429, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» від 29.12.2009р. №1417 зі змінами, Постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних 
послуг» від 03.03.2020р. №177, Наказу Міністерства соціальної політики 
України «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» від 
13.11.2013р. № 760, Методичних рекомендацій розрахунку вартості 
соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики 
від 07.12.2015р. № 1186, рішення II пленарного засідання І сесії VIII 
скликання Безлюдівської селищної ради ««Про створення КУ «Центр 
надання соціальних послуг», затвердження Положення про КУ «Центр 
надання соціальних послуг» та вжиття заходів щодо його державної 



соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики 
від 07.12.2015р. № 1186, рішення 11 пленарного засідання І сесії VIII 
скликання Безлюдівської селищної ради ««Про створення КУ «Центр 
надання соціальних послуг», затвердження Положення про КУ «Центр 
надання соціальних послуг» та вжиття заходів щодо його державної 
реєстрації» від 10.12.2020р. та інших нормативно - правових актів, з метою 
врегулювання питання надання платних соціальних послуг громадянам, 
встановлення тарифів на такі послуги враховуючи висновки постійних 
комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
спорту та культури та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити 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 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь І.М.) та з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності (Підкопай А.Б.).

д Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради
від ЗО квітня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок та умови надання платних соціальних 

послуг, установления диференційованої плати за 
надання соціальних послуг 

Комунальної установи « Центр надання соціальних 
послуг» Безлюдівської селищної ради

смг. Безлюдівка
2021 р.



І. Загальні положення

1.1. 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 (далі - Центр) розроблено з метою виконання Закону України 
«Про соціальні послуги». Положення визначає перелік платних соціальних 
послуг, установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг 
категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання відділом 
соціальної допомоги вдома КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради.

1.2. Нормативно - правовою базою надання платних соціальних послуг, 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг є: 
Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський 
кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закон України «Про соціальні послуги» від 
17.01.2019 р. № 2671-VIII , Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 587, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку регулювання 
тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 р. № 428, Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку установлення 
диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 
429, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) » від 29.12.2009р. №1417 зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» від 
03.03.2020р. №177, Наказ Міністерства соціальної політики України «Про 
затвердження Державного стандарту догляду вдома» від 13.11.2013р. № 760, 
Методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг, затверджені 
наказом Мінсоцполітики від 07.12.2015р. № 1186, рішення II пленарного 
засідання І сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради ««Про 
створення КУ «Центр надання соціальних послуг», затвердження Положення 
про КУ «Центр надання соціальних послуг» та вжиття заходів щодо його 
державної реєстрації» від 10.12.2020р. та інших нормативно - правових актів.

1.3. Платні послуги та установлення диференційованої плати за надання 
соціальних послуг запровадженні з метою розширення можливостей 
задоволення потреб пенсіонерів, які не здатні до самообслуговування у 
зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні 
забезпечити їм догляд і допомогу та середньомісячний сукупний дохід яких 
перевищує:

• два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові 
мінімуми для відповідної категорії осіб — установлення 
диференційованої плати (частина вартості соціальних послуг, що 
сплачується надавачу соціальних послуг отримувачем таких 
послуг);



• понад чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб - 
платні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг.

Положення визначає організаційно - правову форму надання 
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 
селищної ради соціальних послуг.

Положення розроблене з урахуванням Порядку регулювання тарифів 
на соціальні послуги, що надаються комунальною установою «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428.

II. Порядок надання платних соціальних послуг

- . Платні соціальні послуги та установлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг надаються громадянам, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 
і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу та 
середньомісячний сукупний дохід яких перевищує:

• два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові 
мінімуми для відповідної категорії осіб - установлення 
диференційованої плати(частина вартості соціальних послуг,що 
сплачується надавачу соціальних послуг отримувачем таких 
послуг);

• понад чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб 
- платні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг.

У виняткових (індивідуальних) випадках громадяни, що мають рідних, 
які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати 
за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Центрі в разі, 
коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну 
соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами 
похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від 
психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлених волі, у 
яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них, а, 
також розгляд індивідуальних випадків (складні життєві обставини, 
матеріальні умови; склад і вік членів сім’ї; стан здоров’я особи; умови 
проживання; наявність статусу УВВ, УБД, ІВВВ; доходи та борги за житлові 

комунальні послуги; внутрішньо переміщені особи; учасники 
антитерористичної операції; безробітні особи; опікуни (піклувальники) 
дітей), що впливають на соціальну незахищеність осіб, які претендують на 
соціальне обслуговування тощо), рішення про надання соціальних послуг на 
безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів) приймає Комісія з питань 
визначення права на отримання соціальних послуг деяких категорій осіб на 
пільгових умовах.

2.2 .Надання платних соціальних послуг та установлення диференційованої 
плати за надання соціальних послуг здійснюється на підставі письмової заяви 



особи, яка їх потребує. У разі, коли особа, яка потребує соціальних послуг, 
через похилий вік, інвалідність, стан здоров’я або інші обставини не 
спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй 
соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої 
особи або опікун. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного її 
отримувача визначається індивідуально залежно від його потреб і 
зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є 
невід’ємною частиною договору про надання соціальних послуг.

2.3 Визначення розміру плати за соціальні послуги залежно від змісту та 
обсягу послуг здійснює комунальна установа «Центр надання соціальних 
послуг» Безлюдівської селищної ради відповідно до Порядку регулювання 
тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2020 року № 428.

2.4 Надання послуг здійснюється соціальними робітниками відділення 
соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. Обслуговування громадян 
на платних умовах здійснюється поряд з громадянами, які обслуговуються 
за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).

III. Перелік платних соціальних послуг, які надає комунальна установа 
«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради

Перелік соціальних послуг визначається Класифікатором соціальних 
послуг затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 
23.06.2020 № 429 , а саме:

3.1. Ведення домашнього господарства.
3.2. Придбання і доставка продовольчих, промислових та 
господарських товарів, медикаментів, книг і періодичних видань.
3.3. Організація харчування.
3.4. Прання білизни та одягу.
3.5. Ремонт одягу (дрібний).
3.6. Здійснення санітарно - гігієнічних заходів за місцем проживання 
(перебування).
3.7. Забезпечення супроводження.
3.8. Надання допомоги в оформленні документів та написанні листів.
3.9. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні 
інших платежів.
3.10. Організація надання консультацій лікарями за місцем проживання 
(перебування).
3.11. Організація дозвілля.
3.12. Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт 
(обробіток присадибної ділянки (обробіток присадибної ділянки не 
більше 0,2 га).
3.13. Надання допомоги в ремонті житлових приміщень (без вартості 
матеріалів і підготовчих робіт).



3.14. Інші соціальні послуги, на які затверджені тарифи директором 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради.

IV. Організація роботи по наданню платних соціальних послуг та 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг 

громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у комунальній установі 
«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради

4.1. При наданні платних соціальних послуг або з установленням 
диференційованої оплати отримувач зобов’язаний щомісячно сплачувати 
комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 
селищної ради, що надає такі послуги, кошти відповідно до тарифів, 
затверджених директором цієї установи та зазначених у додатковій угоді.

Отримувач платить за надані платні соціальні послуги або з 
установленням диференційованої плати за надання соціальних послуг 
щомісячно з дати укладання Договору протягом 5 днів після пред’явлення 
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 
селищної ради Акта про виконання наданих платних послуг.

Найменування та обсяг соціальних послуг на платній основі та 
встановлення диференційованої плати фіксується в акті про виконання 
наданих платних послуг та підтверджується підписом замовника і 
соціального робітника.

4.2. Акти про виконання наданих платних послуг подаються на погодження 
завідувачу відділення соціальної допомоги вдома, на перевірку та підпис 
головному бухгалтеру, з подальшою передачею директору на затвердження.

4.3. Оплата за отримані послуги здійснюється отримувачем послуги один раз 
наприкінці місяця, згідно Акта про виконання наданих платних послуг на 
спеціальний реєстраційний рахунок комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, відкритий в органах 
Державного Казначейства України.

4.4. Використання отриманих коштів можливе лише після зарахування їх на 
спеціальний реєстраційний рахунок комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, відкритий в органах 
Державного Казначейства України.

4.5. Головний бухгалтер комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Безлюдівської селищної ради щомісячно та щоквартально аналізує і 
подає директору узагальнену інформацію про надання платних соціальних 
послуг та послуг з встановленням диференційованої плати.

4.6. Головний бухгалтер комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Безлюдівської селищної ради контролює фінансово - звітну 
документацію про надання платних соціальних послуг та послуг з 



встановленням диференційованої плати, вживає необхідні заходи щодо 
недопущення порушень.

4.7. Дія договору про соціальне обслуговування на платній основі 
припиняється у разі відмови від внесення плати за послуги.

4.8. Спірні питання, що виникають між сторонами при виконанні умов 
Договору про надання соціальних послуг розв’язуються за домовленістю 
сторін.

V. Порядок встановлення цін на платні соціальні послуги та 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг 

громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у комунальній установі 
«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради

5.1. Тарифи на платні соціальні послуги або з установленням 
диференційованої оплати встановлюються комунальною установою «Центр 
надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради відповідно до 
Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428. і 
затверджуються директором.

5.2. Вартість соціальної послуги розраховується відповідно до економічно- 
обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і 
галузевих нормативів витрат ресурсів,калькуляції вартості соціальних послуг 
за рахунок бюджетних коштів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та 
послуги за попередній період на основі розрахункових фінансових 
показників.

5.3. Вартість кожної соціальної послуги визначається окремо на основі 
типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в 
розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної 
послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат.

5.4. До прямих витрат мають належати:
• заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
• придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з 

наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом( у 
тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти, 
перев’язувальні матеріли; продукти харчування; супутні роботи та 
послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг);

• інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на 
транспортування, ремонт і обслуговування спеціального обладнання та 
інших спеціальних засобів, амортизацію спеціального обладнання та 
інших спеціальних засобів тощо).



5.5. До адміністративних відносяться витрати:
• на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування адміністративного, управлінського, 
господарського та обслуговуючого персоналу;

• на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар;роботи та послуги; інші витрати);

• інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, 
комунальні послуги та енергоносії, зв’язок; відрядження працівників 
тощо).

5.6. Розрахунок вартості соціальної послуги:
• враховується вартість надання соціальної послуги одному одержувачу 

протягом однієї людино-години, час на її надання та кількість 
одержувачів;

• до вартості конкретної соціальної послуги включається частка всіх 
адміністративних витрат одержувача, яка визначається з урахуванням 
коефіцієнта розподілу адміністративних витрат;

• для розрахунку вартості соціальної послуги), а також формування та 
оцінки калькуляції витрат на надання соціальних послуг замовникам 
соціальних послуг і суб’єктам використовується формула:

ВСП= ВЧ X ВОГ X КО,
де:

• ВСП - вартість соціальної послуги;
• ВЧ - витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино - 

годин);
• ВОГ - вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино - 

години;
• КО - кількість отримувачів соціальної послуги.

VI. Планування та використання доходів від надання платних 
соціальних послуг послуги та установлення диференційованої плати за 

надання соціальних послуг

6.1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг або з 
установленням диференційованої оплати, використовуються відповідно до 
Бюджетного Кодексу України.

6.2. Кошти, отриманні від надання платних послуг або з установленням 
диференційованої оплати спрямовуються на відшкодування витрат, 
пов’язаних з наданням цих послуг.

6.3. Кошторис видатків установи, здійснюваних за рахунок надходжень, 
одержаних від надання платних соціальних послуг або з установленням 
диференційованої оплати, складається за кожним видом послуг відповідно до 
виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого Постановою



Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 зі змінами, за формами, 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28. 01. 2002 р. № 
57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання 
бюджету» (зі змінами).

6.4. Кошти, отримані за надання платних соціальних послуг або з 
установленням диференційованої оплати, зараховуються на спеціальні 
реєстраційні рахунки установи, відкриті в органах Державного казначейства 
відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах 
Державної казначейської служби України» від 22.06.2012 р. № 758, за 
відповідними кодами бюджетної класифікації.

6.5. Документальне оформлення операцій з надання платних соціальних 
послуг, ведення обліку та складання звітності здійснюється установою за 
кожним видом послуг відповідно до законодавства.

VII. Фінансування соціальних платних послуг

7.1. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів селищного 
бюджету, отримувачів соціальних послуг, благодійної допомоги 
(пожертвувань) та інших джерел не заборонених законодавством.

Секретар селищної ради Яна Стасєва



п

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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

З метою підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його 
можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та 
своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата 
законом та виборцями, керуючись п.53 ч.І ст.26 (п.35 ч.І ст.43) Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зв’язків з громадськими організаціями селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання (додаток № 1).

2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта 
Безлюдівської селищної ради згідно (додатком № 2).

3. Забезпечити виготовлення посвідчень помічників-консульитантів 
депутатів Безлюдівської селищної ради за рахунок селищного бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності 
та зв’язків з громадськими організаціями (Арестов Ю.О.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток № 1
до рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради
«І Іро затвердження 1 Іоложення 
п ро п о м і ч н и ка- кон сул ьта н та 
депутата Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання»
від ЗО квітня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної ради 

VIII скликання.

1. Загальні положення.

1.1. 1 Іравовий статус помічника-консультанта депута а Безлюдівської 
селищної ради

1.1.1. Депутат Безлюдівської селищної ради може маги до п'яти 
помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких 
визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими 
законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

1.1.2. І Іомічник-консульганг надає дономо у депутату Безлюдівської 
селищної ради при здійсненні ним своїх повноважень. Делегування функцій 
депутата Безлюдівської селищної ради помічнику-консультанту, а також 
привласнення цих функцій помічником-конеул ыантом не допускаються.

1.1.3. І Іомічником-консульгап гом депутата Безлюдівської селищної ради 
може бути лише громадянин України, який мас вищу або загальну середню 
освіту.

1.1.4. 1 Іомічник-консульганг депутата Безлюдівської селищної ради 
виконує свої обов’язки на громадських засадах.

1.1.5. Помічник-консультант депутата Безлюдівської селищної ради у своїй 
роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також 
цим Положенням.

1.2. Витрати, пов’язані з діяльністю помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради.

Вартість канцелярських, поштових, телеграфних і телефонних виграї 
помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної ради, пов’язаних із 
виконанням покладених па нього обов'язків, відіукодовується безпосередньо 
депутатом Безлюдівської селищної ради за рахунок власних коштів.



2. Права та обов’язки помічників-консультантів депутатів 
Безлюдівської селищної ради.

3. Права помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної ради.
3.1. Помічник-консультант депутата Безлюдівської селищної ради має 

право:
1) входити і перебувати у приміщеннях Безлюдівської селищної ради та її 

виконавчих органів за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, 
дотримуючись громадського порядку;

2) одержувати надіслану на ім'я депутата Безлюдівської селищної ради 
поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата 
Безлюдівської селищної ради;

3) за дорученням депутата Безлюдівської селищної ради брати участь в 
організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, 
інформувати про них депутата Безлюдівської селищної ради та вносити 
пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата Безлюдівської селищної ради і за 
згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися 
копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

5) за наявності вільних місць для запрошених у сесійній залі бути 
присутнім на засіданнях виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради та 
пленарних засіданнях сесії Безлюдівської селищної ради у відведених для 
цього місцях (не більше як по одному помічнику-консультанту від кожного 
депутата Безлюдівської селищної ради), згідно з Регламентом Безлюдівської 
селищної ради, та у разі подання депутатом селищної ради заявки на ім’я 
селищного голови; Оголошувати підготовлені депутатом Безлюдівської 
селищної ради пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях 
Безлюдівської селищної ради у випадку відсутності депутата, а також ставити 
запитання до відповідача.

6) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або робочих груп 
Безлюдівської селищної ради за письмовим дорученням депутата Безлюдівської 
селищної ради та згодою голови відповідної комісії чи робочої групи (не 
більше як по одному помічнику-консультанту від депутата Безлюдівської 
селищної ради - члена відповідної комісії чи робочої групи);

7) бути присутнім на засіданнях комісій, робочих груп, створених 
рішеннями виконавчого комітету, за письмовим дорученням депутата 
Безлюдівської селищної ради та згодою керівників цих органів;

8) ознайомлюватися з копіями актів, прийнятими Безлюдівської селищною 
радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і 
довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Безлюдівською 
селищною радою;

9) одержувати за письмовим зверненням депутата Безлюдівської селищної 



ради в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно 
від форми власності, розташовані на території громади, у встановленому 
порядку необхідні депутату Безлюдівської селищної ради для здійснення його 
депутатських повноважень копії документів, інформаційні та довідкові 
матеріали.

4. Обов’язки помічника-консультанта депутата Безлюдівської 
селищної ради

4.1. Помічник-консультант депутата Безлюдівської селищної ради 
зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а 
також Положення про помічника-консультанта депутата Безлюдівської 
селищної ради;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно 
впливати на виконання повноважень депутата Безлюдівської селищної ради, 
утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Безлюдівської 
селищної ради;

3) за дорученням депутата Безлюдівської селищної ради вивчати питання, 
необхідні депутату Безлюдівської селищної ради для здійснення його 
депутатських повноважень, готувати за ними відповідні матеріали;

4) допомагати депутату Безлюдівської селищної ради в організації
проведення звітів і зустрічей з виборцями; підготовки звітф і проведення
зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату Безлюдівської селищної ради в розгляді
надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями 
пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату Безлюдівської селищної ради організаційно-технічну 
та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

7) виконувати доручення депутата Безлюдівської селищної ради у 
взаємовідносинах із виборцями, а також із місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, 
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

8) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і 
громадянами, працівниками, органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян.

9) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата 
Безлюдівської селищної ради, контролювати своєчасне надходження відповідей 
на депутатські звернення, запити та запитання.



3. Початок та припинення повноважень помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради

3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради.

Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради, організацію їх роботи та розподіл 
обов'язків між ними здійснює особисто депутат Безлюдівської селищної ради, 
який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3.2. Момент виникнення повноважень помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради.

Повноваження помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної 
ради починаються з моменту отримання ним посвідчення помічника- 
консультанта депутата Безлюдівської селищної ради.

3.3. Підстави припинення повноважень помічніика-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради.

Повноваження помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної 
ради припиняються по закінченню повноважень відповідного депутата 
Безлюдівської селищної ради за письмовим поданням цього депутата або за 
власного письмовою заявою.

3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради.

На посаді помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної ради 
не можуть перебувати особи, які не відповідають вимогам частини третьої 
статті 1 цього Положення.

4. Посвідчення помічника-консультанта депутата Безлюдівської 
селищної ради.

4.1. Порядок видачі посвідчення помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради.

4.1.1. Помічнику-консультанту депутата Безлюдівської селищної ради 
видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву 
селищної ради, прізвище депутата Безлюдівської селищної ради, а також те, що 
помічник-консультант депутата Безлюдівської селищної ради працює на 
громадських засадах у селищній раді.

4.1.2. Посвідчення помічника-консультанта депутата Безлюдівської 
селищної ради видається секретарем Безлюдівської селищної ради за 
письмовим поданням депутата міської ради до Безлюдівського селищного 
голови не пізніше як за 14 робочих днів із дня отримання відповідного подання 



депутата.
До письмового подання депутата додається одна фотокартка та особиста 

заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради.
4.1.3. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Безлюдівської 

селищної ради затверджується Безлюдівської селищною радою.
5. Порядок повернення посвідчення помічника-консультанта депутата 

Безлюдівської селищної ради
Посвідчення помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної 

ради вважається недійсним і підлягає поверненню до Безлюдівської селищної 
ради по закінченню повноважень відповідного депутата за його письмовим 
поданням або за власного письмовою заявою помічника-консультанта.

5. Заключні Положення
5.1 Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
Безлюдівської селищної ради, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України за створення перешкод у роботі помічника- 
консультанта депутата Безлюдівської селищної ради, невиконання його 
законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Безлюдівської селищної 
ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України 
строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, 
виконання законних вимог тощо.



Додаток № 2
до рішення VII сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради 
«Про затвердження Положення 
про помічника-консультанта
депутата Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання»
від 2021 року

Опис посвідчення помічника-консультанта 
депутата Безлюдівської селищної ради VIII скликання

1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Безлюдівської селищної 
ради має такий саме вигляд та виготовляється в аналогічний спосіб з 
посвідченням депутата, але на лицевій стороні документу зазначаються слова 
помічник консультант депутата.

2. Посвідчення помічника консультанта депутата - прямокутник розміром 
___ см на  см по обидва боки якого розміщується Інформація про 
помічника консультанта, депутата, номер та дату видачі, територію ради.

З. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщується 
фотографія помічника- консультанта депутата Безліфдівської селищної ради.

4. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з 
номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника 
депутата того ж депутата ради.

5. Підпис голови ради, фото помічника консультанта депутата 
скріплюється гербовою печаткою ради .

ФОТО Безлюдівська селищна рада

Харківського району 
Харківської області 

Посвідчення №

Прізвище_____________________________

Ім’я по батькові_________________________
помічник -консультант

депутата Безлюдівської селищної ради VIII скликання
працює у селищній раді на громадських засадах

Дійсне до

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗРАЗОК ПОДАННЯ

Безлюдівському селищному голові 
Кузьмінову Миколі Миколайовичу 
депутата Безлюдівської селищної ради 
VIII скликаній
ПІБ

ПОДАННЯ
На підставі частини 7 статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» прошу видати посвідчення помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання  ,  року 
народження, громадянина України, освіта.

Особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата 
Безлюдівської селищної ради на громадських засадах та 1 фотокартка 
кандидата додаються.

Дата Підпис

Секретар Безлюдівської селищної ради Яна СТАСЄВА



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про Порядок підготовки проектів рішень 
в Безлюдівській селищній раді

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою врегулювання процедури подання виконавцями проектів рішень 
на розгляд сесії Безлюдівської селищної ради, враховуючи висновки постійної 
комісії з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, 
законності та зв’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити І Іорядок підготовки проектів рішерь в Безлюдівській селищній 
раді (далі - Порядок) (додасться).

2. Депутатам, постійним комісіям, виконавчому комітету. апарату селищної 
ради, організаціям, іііднрисмсівам та установам при розробці і роектів рішень 
селищної ради дотримуватись цього 1 Іорядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань депутатської діяльності, депутатської стики, правопорядку, законності та 
зв’язків з громадськими орган ізаціям^Аре^тов 10.0.).

Безлюдівський селищний го Микола КУЗЬМІНОВ



ЗА ГВЕРДЖЕНО
рішенням У II сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від ЗО квітня 202 1 року

ПОРЯДОК 
підготовки проектів рішень 

Безлюдівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та регулює процедуру піл,готовки проектів рішень ради 
для їх розгляду на пленарних засіданнях ради.
1.2. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 
формі рішень. Рішення ради приймається па її пленарному засіданні після 
обговорення відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Розробниками проектів рішень можуть бути:
- селищний голова;
- депутати ради;
- постійні комісії ради;
- члени виконавчого комітету селищної ради;
- підприємства, установи, організації.
1.4. 1 Іідготовлені зазначеними розробниками проекти рішень вносяться на розгляд 
ради:
- головою ради або за його дорученням - секретарем ради, заступниками селищного 
голови;
- депутатами ради;
- постійними комісіями ради;
1.5. Проекти рішень ради, розроблені в апараті ради, можуть вноси тись на розгляд 
ради секретарем виконавчого комітету селищної ради та керівниками структурних 
підрозділів селищної ради.
1.6. У разі, коли розроблення проекту рішення ради доручено кільком виконавцям, 
виконавець, зазначений першим, є головним розробником.
1.7. Персональна відповідальність за якість та сво( часність підготовки рішень ради 
покладається на розробників проектів рішень.
1.8. Проект рішення вноситься із супровідним листом, списком доповідачів та 
співдоповідачів, пояснювальною запискою, що містить обґрунтування, необхідні 
розрахунки, прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації.
1.10. У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень апарат селищної 
ради повертає проект для доопрацювання.



2. Основні вимоги до структури, оформлення та змісту проектів рішень.

2.1. Проекти рішень селищної ради готуються відповідно до державних стандартів 
на організаційно-розпорядчу документацію, Інструкції з діловодства в апараті 
Безлюдівської селишної ради, та згідно з даним Порядком.
2.2. Рішення має такі реквізити: порядковий номер сесії і дата прийняття рішення.
2.3. Назва рішення повинна бути лаконічною та, при можливості, відображати зміст 
питань, яких стосується дане рішення. Якщо рішення стосується декількох 
проблем, у назві відображається їх узагальнюючий зміст.
2.4. Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується 
обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) - 
перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, 
доручення, пропозиції.
2.5. Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію 
арабськими цифрами. Кожен пункт складається з кількох частин: дія, термін 
виконання і відповідальність за виконання.
2.6. У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і 
третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1.
2.7. Виконавцями завдань повинні визначатися структурні підрозділи та комунальні 
заклади селищної ради, а також підприємства, установи, організації.
2.8. Пункти рішень адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, 
організаціям, управлінням. Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли 
виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.
2.9. Якщо рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше 
прийнятих рішень, або суперечить (повністю чи частково) іншим актам ради, то 
відповідні зміни або доповнення включаються до проекту рішення.
2.10. Вказівка про контроль міститься в останньому пункті рішення. Його 
необхідність визначається з урахуванням змісту.
2.11. Рішення, термін виконання яких закінчився, знімаються з контролю.
2.12. Рішення підписуються головуючим на пленарному засіданні ради,
2.13. У ряді випадків рішення ради можуть мати додатки, в яких конкретизується 
зміст окремих пунктів.
2.14. Додатки можуть бути у вигляді тексту, цифрових таблиць, що уточнюють 
зміст рішення, або є документом, що носить самостійний характер (положення, 
правила, статути тощо).
2.15. Коли рішенням затверджуються додатки, вживаються такі форми:
2.15.1. Якщо один додаток: " згідно з додатком" або "(додається)"
2.15.2. Якщо декілька додатків: -" згідно з додатком 1" -" згідно з додатком 2" або 
-" (додаток 1)" -" (додаток 2)".
2.16. Кожен додаток повинен мати заголовок і гриф, який зв'язує його з рішенням і 
розміщується в правому верхньому кутку сторінки.



Наприклад: Додаток до рішення сьомої сесії селищної ради сьомого скликання від 
_____2021р.

2.17. Якщо документ (положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то 
використовується гриф затвердження. Назва документа колегіального органу 
вказується в називному відмінку.
Наприклад: ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сьомої сесії селищної ради сьомого 
скликання від “_ ”______ 2021р.
2.18. Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп 
тощо оформляється за алфавітним порядком прізвищ запропонованих до їх складу 
осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. 
Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням та у 
порядку важливості відведених їм функцій.
2.19. Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є 
працівниками органів місцевого самоврядування то обов'язкове зазначення їх згоди 
брати участь у їх роботі.
2.20. Всі додатки до проекту рішення підписуються виконавцем проекту рішення.
2.21. Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, прізвище 
розробника проекту рішення, телефон
2.22. Проект рішення подається до ради надрукований у текстовому редакторі 
Word, а також в електронному форматі з урахуванням вимог Інструкції з 
діловодства.
2.23. У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова селищної 
ради, постійні комісії повертають проект рішення на доопрацювання.
2.24. Проекти рішень селищної ради оприлюднюються не пізніше як за 10 робочих 
днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3. Терміни внесення проектів рішень.

3.1. Проекти рішень вносяться до селищної ради не пізніше, ніж за 20 днів до 
початку пленарного засідання сесії.
3.2. У виняткових випадках зазначені строки можуть бути скорочені (фінансові 
питання, надзвизайні ситуації).
3.3 Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого п.3.1 цієї 
статті або внесені на засіданні ради, виносяться на розгляд наступної чергової сесії 
селищної ради.

4. Узгодження проектів рішень.

4.1. Розробники обов’язково погоджують проекти рішень шляхом візування.
4.2. Проекти візуються керівником установи, яка є розробником.
4.3. Проекти рішень, пов’язаних із фінансовими питаннями (у тому числі проекти 
програм, які передбачається фінансувати із залученням коштів селищного



бюджету), обов’язково візуються начальником управління фінансів селищної ради.
4.4. Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження або 
на зворотному боці останнього аркуша першого примірника (оригіналу).
Аркуш погодження оформляється за такою формою:
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
рішення Безлюдівської селищної ради
від «»20 року
«Про......»
(Назва рішення) Рішення підготував:
Найменування посади (Підпис) (Ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Найменування посади (Підпис) (Ініціал, прізвище)
4.5. Проекти рішень, що готуються селищною радою та її структурними 
підрозділами, вносяться на розгляд селищної ради головою селищної ради. Проекти 
рішень погоджуються з:
- секретарем ради;
- керівниками структурних підрозділів селищної ради, які мають безпосереднє 
відношення до питання, що розглядається; виконавцями завдань, визначених 
проектом.
- юристом селищної ради.
4.6. В селищній раді проекти рішень візуються:
- секретарем ради;
- членами профільних постійних комісій селищної ради (відповідно до розподілу 
функцій та повноважень).
4.7. Проекти рішень проходять юридичну перевірку. Перевірка проектів рішень 
здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження проекту в селищну 
раду. У разі незгоди з проектом рішення, юрист селищної ради (в разі 
невідповідності його чинному законодавству України) готує зауваження, візує 
проект рішення з поміткою «Із зауваженнями». Зауваження викладаються у 
письмовій формі на окремому аркуші. В такому випадку розробник доопрацьовує 
проект.
4.8. Завізовані проекти рішень разом з необхідними документами, зазначеними у 
п.1.8. цього Порядку подаються секретарю селищної ради де перевіряються на 
відповідність їх оформлення вимогам Інструкції з діловодства селищної ради.
4.9. Проекти рішень після цього подаються на розгляд голові ради, який дає 
доручення секретарю ради підготовити відповідні матеріали для розгляду на 
засіданнях постійних комісій.
4.10. Проекти рішень обговорюються на засіданні постійних комісій. 
4.11.Доопрацювання проектів рішень за рекомендаціями відповідних постійних 
комісій ради здійснюється розробником.
4.12. Якщо під час доопрацювання проект рішення зазнав докорінних змін, він має 
бути повторно узгоджений з дотриманням вимог, зазначених в цьому порядку.



4.13. Після опрацювання комісіями проекти рішень виносяться на пленарне 
засідання ради.
4.14. Порядок підготовки проектів програм, які затверджуються сесією селищної 
ради розробляється окремо та затверджується рішенням сесії селищної ради.

5. Друкування проектів рішень селищної ради

5.1. Проекти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до 
інструкції з діловодства в селищній раді.

Проекти рішень повинні мати такі поля (міліметрів):
ЗО - ліве;
10 - праве;
20 - верхнє та нижнє.

Складання документа на папері іншого формату не допускається.
5.2. Текст проекту рішення друкується відповідно до вимог уніфікованої системи 
організаційно-розпорядчої документації.

6. Особливості підготовки проектів рішень щодо звітів селищної ради, які 
виносяться на розгляд ради

6.1. Безлюдівська селищна рада звітує перед депутатами ради про виконання 
делегованих їй повноважень, цільових програм, бюджету, а також у виконанні 
рішень ради з цих питань відповідно до Регламенту селищної ради.
6.2. Безлюдівська селищна рада її структурні підрозділи забезпечують подання 
звітів, відповідних проектів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних 
матеріалів до них в терміни, визначені Регламентом селищної ради.
6.3. Подані звіти та проекти рішень з цих питань попередньо розглядаються 
головою селищної ради, заступниками голови селищної ради, секретарем селищної 
ради з наступним їх розглядом на засіданнях профільних постійних комісій.
6.4. За результатами вивчення і розгляду звітів селищної ради профільні постійні 
комісії готують висновки і рекомендації.
6.5. Для розробки проектів рішень селищної ради з цих питань профільні постійні 
комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням 
представників громадськості, вчених і спеціалістів.
6.6. Разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали, які 
дають об'єктивну оцінку стану справ, вказують причини та посадових осіб, з вини 
яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення 
ради тощо: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються 
селищним головою.
6.7. Проекти рішень ради щодо звітів селищної ради надсилаються або роздаються 
депутатам не пізніше дня проведення засідання постійних комісій ради, на яких 
попередньо розглядаються питання, що вносяться на розгляд сесії селищної ради.



7. Прийняття, підписання та набуття чинності.

7.1. Порядок обговорення проектів рішень на пленарних засіданнях ради 
визначається Регламентом ради.
7.2. Текст проектів рішень може змінюватись під час обговорення на сесії ради.
7.3. Після пленарного засідання сесії ради прийняті рішення проходять остаточну 
юридичну перевірку, літературне редагування, після чого вони подаються на підпис 
особі, яка головувала на пленарному засіданні.
7.4. Рішення підписується після врахування всіх доповнень, внесених на сесії, у разі, 
коли за прийняття рішення проголосувала відповідна кількість депутатів.
7.5. Рішення підписуються у десятиденний термін після закінчення сесії.
7.5. У разі, коли буде виявлено, що рішення суперечить чинному законодавству 
України, голова ради має право внести на чергову сесію ради питання щодо його 
скасування.
7.6. Підписані рішення надходять у апарат ради.
7.7. Датою підписання рішень є дата їх прийняття.
7.8. Рішення надсилаються загальним відділом селищної ради у триденний термін 
після підписання посадовим особам, органам місцевого самоврядування, органам 
виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям.
7.9. Рішення, які стосуються прав і обов’язків громадян, або мають загальний 
характер, підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

Секретар селищної ради Яна Стасєва



БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про Звернення депутатів Безлюдівської 
селищної ради до Верховної Ради України 
щодо прийнятого Закону України 
«Про народовладдя через український референдум»

З метою подальшого впровадження реального народовладдя та 
децентралізації влади, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зв’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до 
Верховної Ради України щодо прийнятого Закону України «Про 
народовладдя через український референдум» ( додається).

2. Направити Звернення до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з депутатської діяльності, депутатської етики, 
правопорядку, законності та зв’язків з громадськими організаціями 
(Арестов Ю.О.).

Безлюдівський селищний голова ‘̂/1^ Микола КУЗЬМІНОВ



ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до Верховної 
Ради України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя 
через всеукраїнський референдум».

Ми, депутати Безлюдівської селищної ради, вітаємо ухвалення парламентом 
Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який нарешті 
дозволить громадянам впливати на прийняття державних рішень.

Люди давно чекають такої можливості і це підтверджують дані останніх 
соціологічних опитувань. Вони показують, що 58% українців підтримують закон про 
всеукраїнський референдум.

Тому, не потрібно боятися говорити з народом, особливо, в питаннях, на які не 
можуть, або не хочуть відповідати депутати. Бо коли людей не чують, вони виходять на 
вулицю і через акції непокори змушують політиків рахуватися зі своїми інтересами. Як ми 
уже знаємо, деколи це може закінчитися трагічно. І це є ще одним аргументом на користь 
того, що питання, в яких думки політиків не збігаються, мають вирішуватися громадянами 
напряму.

Але ми вважаємо, що потрібно йти далі і дати людям право впливати на рішення не 
лише центральної, а й місцевої влади.

Впевнені, що заможні громади можливі лише там, де люди мають такий реальний 
інструмент впливу на рішення влади, як референдум. Це ми бачимо на прикладі успішних 
держав, серед яких хочемо бачити і Україну.

В таких умовах Безлюдівська селищна рада, як орган місцевого самоврядування, 
що представляє інтереси всіх мешканців громади, в межах повноважень, визначених 
Конституцією та законами України, поділяючи необхідність впровадження реального 
народовладдя та децентралізації влади в Україні, закликає:

Верховну Раду України:

• всіляко сприяти і підтримувати прийняття Закону «Про місцевий референдум», що 
дозволить людям вирішувати важливі питання у своїх громадах.

• прийняти Закон «Про місцевий референдум»

Звернення прийнято рішенням 
VII сесій VIII скл. Безлюдівської 
селищної ради 
від ЗО квітня 2021 року



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання 

Р I III Е II II Я

від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету
№ 96 від 11.03.2021 року
«Про затвердження Положення про порядок надання 
одноразової матеріальної допомог и жителям 
Безлюдівської селищної ради, які опинилися 
в складних життєвих обставинах та іншим 
категоріям громадян»

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Підкопай 
А.В. з проханням затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись 
п.23 ст.26 Закону України «І Іро місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 
11.03.2021 року № 96 « Про затвердження Положення про порядок надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, 
які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям
громадя н».

2. Контроль за виконанням цього рішенії 
комісію з питань бюджету, сконо^тйг-дЫианс'нт TL 
(Підкопай А.Б.).

Безліодівський селищний го/ійв^ ||
\ « У л II

і

я покласти на постійну 
і комунальної власності

Микола КУЗЬМ ШОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 11.03.2021 смг Безлюдівка № 96

Про затвердження Положення про порядок надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям
Безлюдівської селищної ради, які опинилися 
в складних життєвих обставинах та іншим 
категоріям громадян

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «І Іро місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України, і 

метою забезпечення надання одноразової грошової матсріа. ьної допомої и 
жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних жити них 
обставинах та іншим категоріям громадян, враховуючи важливість гшгчшя 
про надання матеріальної допомоги та багато чисельні заяви від мешканців 
Безлюдівської селищної ради, виконавчий комітет Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок наданий одноразової матеріальної 
допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних 
життєвих обставинах та іншим категоріям громадян (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням рішення покласти па постійні комісії < іш.ані,
X- • 1 « • • • X. • V I Cf, ІМу ‘ VtA.1 , £2 ;бюджету, економіки, фінансів, та комунально власності на т питань 
охорони здоров'я, соціального захисту населення, оевти. сііортх ш
культури. Ч)

Безлюдівський селищний голова Микола К\зьмінов



ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Безлюдівської селищної ради , які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) 
для підтримки незахищених верств населення, громадян, які 
опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій 
громадян.
1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані 
на території Безлюдівської об'єднаної територіальної громади.
1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, 
передбачених у селищному бюджеті на поточній рік.
1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява 
громадянина до голови Безлюдівської селищної ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги
2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину 

розглядається на засіданні виконавчого комітету Безлюдівської 
селищної ради.
2.2. Матеріальна допомога надасться за умови настання 
непередбачених надзвичайних ситуацій:

• для лікування та придбання ліків, оздоровлення;
• до ювілейних днів народження (90,95,100 років);
• для вирішення соціально-побутових питань;
• в разі смерті особи, яка не працювала rfa не була пенсіонером 

на момент смерті (родичам померлого за заявою).
. в інших вкрай необхідних випадках;
• до відзначення пам'ятних дат спілкам ветеранів Афганістан}, 

ліквідаторам ЧАЕС, учасникам А ГО.
2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 
обов’язково надаються наступні документи:

. особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується 
прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса, телефон та 
мотиви звернення;

. копія паспорту;
• копія ідентифікаційного коду;



Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної 
допомоги надаються:

. на лікування та придбання ліків, оздоровлення довідка 
медичного закладу;

. для вирішення соціально-побутових питань - акт обстеження 
матеріально побутових умов

• в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером 
на момент смерті (родичам померлого за заявою) - довідка для 
отримання допомоги на поховання встановленого зразка, 
свідоцтво про смерть.

• до відзначення пам’ятних дат спілкам ветеранів Афганістану, 
ліквідаторам ЧАЕС, учасникам АТО документ, що 
підтверджує участь в антитерористичній операції 
посвідчення учасників.

• інші документи, що підтверджують настання особливих 
життєвих обставин ( за потреби).

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з 
обставин, що склалися. Максимальний розмір матеріальної 
допомоги на одну особу може становити не б дыне 500 ),()() грн.
2.5. За рішенням виконавчого комітету заяви, які стосуються 
подоланню стихійних лих або ліквідації наслідків пожежі 
виносяться на розгляд сесії.
2.6. Матеріальна допомога надається особі не більше ііж один раз 
на рік.
2.7. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги 
приймається на засіданні виконкому з обов’язковим 
повідомленням заявника у випадках:

• невідповідності поданих документів;
• відсутності коштів у селищному бюджеті;
• повторного звернення особи протягом року;
• якщо заявник не зареєстрований на території Безлюдівської 

селищної ради.

Розділ 3. Заключні положення
З.Е Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам 

розглядаються в місячний термін.
3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладаг іься на 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради.



3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на 
головного бухгалтера Безлюдівської селищно" ради
3.4. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги 
соціально незахищеним категоріям громадян, громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 
громадян не можуть використовуватися для іншої мені,

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради Анастасія Підкопай



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКО! О РАЙОНУ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

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

Заслухавши інформацію селищного голови Кузьмінова М.М. та у 
відповідності до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту 2 статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів нрава 
державної та комунальної власності», враховуючи висновки постійної комісії 
з питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну 
власність Безлюдівської селищної ради індивідуально визначене нерухоме 
майно:

житловий будинок (колишній дитячий садок), який обліковується на 
балансі виробничого структурного підрозділу «Харківське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 4а експлуатації 
будівель і споруд AT «Укрзалізниця» інв. № 8740100003841, 1976 року 
побудови та входить до господарського відання AT «Укрзалізниця», 
розташований за адресою: в’їзд Мостобудівників, буд. 8-А, с. Безлюдівка, 
62489.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В.)

Безлюдівський селищний голова 1/1 ( Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКО 
VII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

ІОБЛАСТ

від ЗО квітня 2021 року

Про надання матеріальної допомоги

Розглянувши заяву 
за адресою

з проханням надати матеріальну допомс гу у зв’язку з
пожежею будинку, враховуючи Положення про порядок надання одноразової
матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися
в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, керуючись
ст. 34 Закону України - «Про місцеве самоврядування в Україні
висновки постійної комісії з питань бюджету, 
комунальної власності селищна рада

ВИРІШИЛА:

економіки
», враховуючи 

фінансів та

1. Надати 
будинку в сумі.

допомогу у зв’язку пожежею
гривень.

2. Централізованій бухгалтерії передбачити кошти в 
надання матеріальної допомоги (Калашник О.М.).
3.

бюджеті для

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальн 
(Підкопай А.Б.)

її власності

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання 

Р I III Е Н Н Я

Від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету
№ 165, 166 від 15.04.2021 року
«Про надання пільг по платі 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 Безлюдівської селищної ради на 2021 рік»

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Підкопай А.В. з 
проханням затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись п.23 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності та охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради 
від 15.04.2021 року № 165 « Про надання пільг по платі за харчування дітей в 
закладах дошкільної освіти Безлюдівської селищної ради на 2021 рік», № 166 
«Про надання пільг по платі за харчування дітей в закладах загальної 
середної освіти Безлюдівської селищної ради на 2021 рік»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.) і комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, спорту та культури (Гусь І.М.).

Безлюдівський селищний голова і/Ч Микола КУЗЬМІНОВ



Ig

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
15 квітня 2021 року № 165

Про надання пільг по платі за харчування
дітей в закладах дошкільної освіти Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», Ч. 5 ст. 35 Закону України 
“Про дошкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 р. за № 667 “Про затвердження Порядку встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних і а 
інтернатних навчальних закладах”, ст. 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «І Іро 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям >, Постанови 
Кабінету міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «І Іро невідкладні 
питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 
керуючись 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів місцевого 
бюджету дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, а саме:

- дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожи гкового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антиіерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 



антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «І Іро статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселений з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

2. Зменшити на 50% від встановленого розміру плати за харчування дня 
батьків, що мають у сім'ях трьох і більше дітей.
3. Затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей в 
закладах дошкільної освіти Безлюдівської селищної ради (Додаток К‘- І )
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури.

Безлюдівський селищний гол
сУ^ону А',.

« X -----
М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
15 квітня 2021 року № 166

Про надання пільг по платі за харчування
дітей в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік

На виконання вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про повну 
загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 
2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 26 серіщя 2002 року № 1243 «І Іро 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 2 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку 
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 
звільняються від обкладення податком на додану вартість» та керуючись 
підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Виконавчий комітете Безлюдівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів місцевого 
бюджету дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, а 
саме:

- дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних! групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;



дітей, батьки яких загинули під час участі в антитгрористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, іцо підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб ЧИ ДІТИ, ЯКІ мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей в 
закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради (Додаток №

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пост йну комісію з 
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, сноріу та 
культури.

КУ ЗЬМ І НОВ



Додаток № 1

ПОРЯДОК 
надання пільг по оплаті за харчування дітей в закладах загальної 

середньої освіти Безлюдівської селищної ради

Даний порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сирп та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» та «І Іро місцеве 
самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 
18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів у загальноосвітніх та 
професійно - технічних навчальних закладах, операції з надання яких 
звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667. 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року 
953/7241 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 
року № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плети для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернаї них 
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
квітня 2016 року № 670/28800, з метою визначення процедури звільнення від 
плази для певних категорій громадян за харчування дітей \ закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради.

1. Від плати за харчування дітей звільняються батьки: 
дітей-сиріт;

- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;1
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;



дітей, категорії яких передбачені Законов України Міро статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; ліги, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) виселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Звільнення батьків від плати за харчування дітей у закладах загальної 
середньої освіти проводиться щорічно, згідно наказу завідуючої закладу 
освіти та може переглядатися на протязі року, але це більше одного разу, та 
запроваджується в місячний термін після подання закладу освіти наступних 
документів:

Малозабезпечені сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка управління АСЗІІ про отримання допомоги відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям.

Багатодітні сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка про склад сім’ї;
посвідчення багатодітної родини.

Діти, які перебувають під опікою:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, 

звільнення від плати за харчування дитини;
щодо

копія рішення про визнання статусу дитини та/або призначення 
опікуна над дитиною, яка опинилася без батьківського піклування.

Діти з інвалідністю:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копію документа, який підтверджує інвалідність.

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів-

заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 
звільнення від плати за харчування дитини;

копію документа, який підтверджує відповідний статус.

4. Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті З 
викликають сумнів щодо їх достовірності, завідуюча закладу освіти може 
зробити заггит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо 



необхідних уточнень. При виявленні факту недостбвірності документів, ЩО 
дали право батькам на звільнення від плати за харчування дітей у закладах 
загальної середньої освіти, плата з них справляється за весь період, на який 
батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за 
минулий рік та місяці поточного року.
5. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати, 
плата справляється в розмірі визначеному органом місцевого 
самоврядування.

Безлюдівський селищний голова М. КУЗЬМІНОВ



Додаток № I

ПОРЯДОК 
надання пільг но оплаті за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти Безлюдівської селищної ради

Даний порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 
дошкільну освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітсй-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до порядку 
надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів 
у загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на долану вартість», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 
667, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року № 
953/7241 та наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 
року № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтерна і них 
навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції У країни 29 
квітня 2016 року № 670/28800, з метою визначення процедури звільнення від 
плати або зменшення розміру плати для певних категорій громадян за 
харчування дітей у дошкільних закладах осві ти Безлюдівської селищної ради.

1. Для батьків, у сім’ях яких трос і більше дітей, розмір пла ги зменшує і вся 
на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. І Іри зменшенні 
на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та 
пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї 
іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка \ зв'язку зі емер по 
батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення 
волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на 
примусове лікування тощо.
2. Від плати за харчування дітей1 звільняються батьки: 

дітей-сиріт;
- дітей-інвалідів;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід йа кожного члена сім'ї за 
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення (Прожиткового мінімхмк



(гарантованого мінімуму), який встановлений Законом України «І Іро 
Державний бюджет України на 2021 рік»;

дітей, батьки яких загинули під час участі в антигерористичній 
операції, постраждали, беруть участь чи брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, що підтверджується посвідченням та 
довідкою;

діти з числа внутрішньо переміщених , осіб чи діти, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів;

дітей, категорії яких передбачені Законом України «і Іро статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (діти, евакуйовані із зони відчуження; ді ти, 
які постраждали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення т 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

3. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плаї и за харчування 
дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно, зі ідно наказч 
завідуючої ДНЗ і може переглядатися на протязі року, але не більше одного 
разу, та запроваджується в місячний термін після подання ДНЗ наступних 
документів:

Малозабезпечені сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка управління ЛСЗН про отримання допомоги відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям.

Багатодітні сім’ї:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
довідка тіро склад сім’ї;
посвідчення багатодітної родини.

Діти, які перебувають під опікою:
заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копія рішення про визнання статусу дитини та/або призначення 

опікуна над дитиною, яка опинилася без батьківського піклування.

Діти з інвалідністю:
заява одного з батьків або осіб, що їх Замінюють, щодо 

звільнення від плати за харчування дитини;
копію документа, який підтверджує інвалідність.



Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус _д из нищ 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфлікі ів;

заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють. щодо 
звільнення від плати за харчування дитини;

копію документа, який підтверджує відповідний статус.

4. Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті З 
викликають сумнів щодо їх достовірності, завідуюча ДНЗ може зробити 
запит до підприємств, організацій, установ, які1 видали довідки, щодо 
необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, ЩО 
дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за 
харчування дітей у ДНЗ, плата з них справляється за весь період, на який 
батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за 
минулий рік та місяці поточного року.
5. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або 
зменшення розміру плати, плаза справляється в розмірі визначеному органом 
місцевого самоврядування.
6. Копія наказу ДНЗ, про звільнення батьків від платиза харчування дітей в
ДНЗ, протягом 5 робочих днів направляється у відділ освіти, Безлюдівської 
селищної ради.
8. Довідки пільгової категорії дітей у дошкільних навчальних закладах 
вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця календарного 
року. Завідувачі ДНЗ несуть відповідальність за своєчасне подання.

М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

"Про санітарний стан селища
Васищеве та села Подольох"

Заслухавши інформацію старости по Васищівському ^таростинському 
округу Макарова О.В. "Про санітарний стан селища Васищеве та села 
Подольох", Безлюдывська селищна рада установила, що санітарний стан 
селища на даний час задовільний. Прибране сміття з узбіч траси Харків-Зміїв, 
що накопичилось в зимовий період, розпочато прибирання в житлових масивах 
селищної ради. На території селищної ради діє публічний договір на 
прибирання та вивезення твердих побутових відходів, але не всі мешканці 
здійснюють оплату за цю послугу, яку налає KI І ГОВ "Комунсервіс-2018". В 
зимовий період дороги з твердим покриттям від вул. Орєпікова до пров. 
Борового, Шевченка, Зеленій пошкоджені. В даний час ремонтні роботи 
розпочато. Грунтові дороги селища потребують підсипки та грейдування. 
Потребують очищення від побутового сміття береги річок Уди та Студенок, 
прилеглі до селища лісосмуги та ділянки лісу. В минулому році проводився 
відлов безпритульних собак в житлових масивах селища, але цю роботу 
необхідно продовжувати. З населенням постійно ведеться робота з питання 
вакцинації від сказу домашніх тварин.

Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам в центрі селища, 
територія центру селища, узбіччя автотраси Харків-Зміїв постійно 
підтримуються належному санітарному стані. Проведено поточний ремонт 
пам'я тника загиблим воїнам в роки 2-ї світової війни в центрі селища.

В період карантину в зв'язку з поширенням короновірусу COV1D-19 
питання щодо санітарного стану житлових масивів стає ще більш актуальним.

З метою наведення належного санітарного стану на території селищної 
ради, недопущення розповсюдження короновірусу COVID-19, керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від І 1 березня 2020 року № 21 1 "Про 
запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19" (зі 
змінами), Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 



враховуючи висновки постійної комісії з питань спільної власносіі 
територіальних громад та житлово-комунального господарства селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію старости но Васищівському старостинському округу 
Макарова О.В. "1 Іро санітарний стан селища" прийняти до відома та виконання.

2. Затвердити склад комісії зі здійснення контролю за санітарним станом 
території по Васищівському старосіенському округу (додаток № 1).

3. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій селища, 
відповідальних за сані гарний с тан селища, (додаток № 2).

4. Затвердити заходи з наведення належного санітарного стану на 
території селища, в рамках приєднання до Всеукраїнської акції "За чисте 
довкілля", (додаток №3).

5. Виконавчому комітету, депутатам селищної ради на виборчих округах 
провести роз'яснювальну роботу з населенням з питання наведення належного 
санітарного стану в житлових масивах селища, на нрибудинкових територіях.

6. Виконавчому комі тету безлюдівської селищної ради:
- продовжити роботу з обліку та видалення аварійних та хворих дерев на 

території житлових масивів селища;
- продовжити роботу з відлову безпритульних тварин відповідною 

службою на території житлових масивів селища.
7. Керівникам підприємств, установ та організацій селища:
- завершити прибирання територій підприємств та закріплених територій 

та в подальшому постійно підтримувати належний санітарний стан на 
закріплених територіях;

- прийня ти участь в висаджені зелених насаджень на території селища.
9. Мешканцям селища Васищеве, власникам домашніх тварин (собак, 

котів) терміново звернутись до ветеринарного пункту для проведення щеплення 
тварин від сказу.

10. KI І "Котлярівське" проводи ти роботу] з населенням з пи тання 
організації подвірного вивозу побутового сміття.

II. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань спільної власності територіальних громад та житлово- 
комунального господарства (Чечуй І.В.) та старосту по Васищівському
старостинському округу Макарова О.В.

Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення VII сесії 
Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання
від ЗО квітня 2021 року

с к л л д

комісії зі здійснення контролю за
санітарним с таном тери торії по Васиїцівському с іаростинському округу

Двойніков С.Л. - голова комісії, заступник 
голови з питань житлово-ком>

Бсзлюдівс
^пального г

ького селищного 
зсподарства

Макаров О.В. - староста по Васиїцівському старостину 1 ь ко му округу

Шматько 10.1. - генеральний директор Koi' 
11 і д 11 р и с м ства Без; по; і і вс ь ко 
нерви її і юї медичної лоно 
району»;

іу пального 
ї селищно 
моги №

некомерційного 
ї ради «Центр 
3 Харківського

Воротніков С.В. начальник відділу
і 'ос 11 одарства Без; і юд і вс ь кої

житло 
селищної р;

ю-комунального 
іди;

Золотько М.М. - інспектор відділу земельни 
власності Безлюдівської селі

х відносин
-пцної ради;

га комунальної

Мочалова С.І. - дирек тор Васиїцівської ЗОЇ II 1-І 11 ступ єн і в;

Трушкоков А.І . - дільничний інспектор МІЛІІ ії;

Масалітін В.В. - гво КІ1 "Котлярівське" Без; ІІОДІВСЬКОЇ іселищної ради.

Микола КУЗЬМІНОВ



11 Е Р Е Л І К 
підприємств, установ та організацій селища, відпов 

селища

Додаток 2 
до рішення 
Без.подівсь 
VIII с клика 
віл ЗО квіті

дальних за

VII сесії
кої селищної ради
пня
я 2021 рок\

санітарний стан

№ 
з/
п

Назва підприємства Закріплена територія Віл повідальні

1. ТОВ ТИК "Омега" Територія підприємства. при.к 
територія, дільниця траси Хар 
Зміїв обабіч

зла 
сі в-

Дубові 
Іванівн

к Вікторія 
а

2. ГОВ "Омега Базіс" Територія підприємства. при.к 
територія, дільниця траси Хар 
Зміїв обабіч

л.іа 
сів-

Док і ін 
Михай

і Лариса 
іівна

3. СИД ФО "Головко Андрій 
Леонідович"

Територія підприємства. прил< 
територія, дільниця вул. 
Промислова

л ла Головк
Леонід

о Андрій 
звич

4. АТЗТ "Харківспецавто" Територія підприємства, прітт 
територія, дільниця траси Хар 
Зміїв обабіч

л ла 
ків-

Лунів 1 
Володі

тор
імировим

5. Харківський авіацій завод 
"ХДАЗП"

Територія підприємства. іірп.т 
територія, дільниця вул.
1 Іромислова

л ла Саної \ 
Петро F

рський Сїсиан 
пч

6. Комплекс об'єднання 
"Коннектор"

Територія підприємства. припіл ла 
геріггорія. дільниця в\ л.
Промислова

Данеш 
Віктор

о Сві спій 
звпч

7. ІІП "Роланд" Територія підпрік мсіва. прп.і 
геріггорія. дільниця вул.
Промислова

л ла 1 ніден 
Василі

ко Володимир 
ович

8. Тор "Текстиль - А" Територія підприємства, прпл 
територія, дільниця вул.
Промислова

л ла Зайонг
Юріївк

Євгенія
а

9. ПАТ "Харків -Авто" Територія підприємства, прилегла 
герн горія. дільниця вул.

1 Іромислова

Сі міри 
Василі

я Сергій 
ович

10

11

Харківський лікеро - 
горілчаний завод "Олімп"

В/Ч 3005

Геріггорія ііідприємсіва. 
прилегла геріггорія. дільниця 
1 Іромислова
Териіорія підприємства, приз

вул.

лла

Булгак 
Іванов

Коман.

ов Олексій
ІЧ

тир в ч Савич



територія, дільниця вул. 
Промислова

О.М.

12 AT "Харківелектро" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Колєсні 
Пилипе

к Микола
вич

13 ТОВ "Ленд Істейт" Територія підприємства, прилеґла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Васьов
Олексаг

Мстислав 
ідрович

14 ПФ "Вячеслав" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислової

керівни <

15 МПЧ-3 Територія підприємства, прилегла 
територія

Ребров
Володи

Андрій 
мировим

16 ТОВ "Метінвест" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Бойко Р 
Петрові

оман
14

17 ТОВ "Пілот М" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. 
Промислова

Г агаркі 
Володи

на Інна 
иирівна

18 ТОВ "НВФК - ЕЙМ" Територія підприємства, 
прилегла територія, дільниця вул.
Промислова

Чистяке 
Г еннаді

)в Олексій 
йович

19 ТОВ "Маргунас Україна" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Зурашв
ВалікоЕ

ілі Дмитро 
ич

20 ТОВ "САН ОІЛ ГРУП" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Лободії 
Олексії

і Олексій
:ович

21 Приватне підприємство 
"Транс- Сервіс"

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Губіна 
Науміві 
Майбо{ 
Володи

Марія 
іа 
юда Олег 
мирович

22 КП Харківського району Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця в-зд 
Орєшкова

Левчен <ов О.В.

23 ТОВ "Стальмаркет" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Прихне 
N4 их ай.т

Г еннадій 
ювич

24 ТОВ "ССП" 
суч.сист.пакув.

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця в-зд 
Орєшкова, територія лісу

Кобцев 
Сергіїв

а Ірина 
на

25 ТОВ "Цертемус" 
(У кркоопхозторг)

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця в-зд 
Орєшкова, територія лісу

Пономе
Андрій

іренко Сергій 
звич

26 БНП База Територія підприємства, прилегла 
територія, діль-ниця вул.
Орєшкова, в-зд Орєшкова, 
територія лісу

Іванов
Федоре

Віктор 
вич

27 ПП " Анастасія " Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця траси Харків- 
Зміїв обабіч

Старагі 
Василь

н Валерій 
ович

28 Підприємство "Альянс" Територія підприємства, приле гла Рибаль іенко



територія, дільниця траси Харків- 
Змїїв обабіч

Олександр Вікторович 
Шовкова Ніна 
Анатоліївна

29 САТП "2004" Територія підприємства, прилегла 
територія до траси Харків-Змїїв, 
дільниця траси обабіч

Горбунов Олександр 
Михайлович

ЗО СПД-ФО Мотєв 
Вадим Вікторович

Територія підприємства, 
прилегла територія, дільниця вул.
Промислова

Мотєв Вадим 
Вікторович

31 ТОВ "Агропак - 2005" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Чеботарьов 
Володимир 
Леонідович

32 КІОСК
Зеєв Олександр Петрович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова

Зеєв Олександр 
Петрович

33 Фермерське г-во 
"Кегичівське"

територія прилегла до МАФу Мисик Алла 
Анатоліївна

34 ФО - П Слєпнєр 
Дмитро Маркович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця в-зд 
Орєшкова,

Слєпнє|) Дмитро 
Маркович

35 ВАТ
"Харківнафтопродукт"

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. 
Промислова

Внуков Віктор 
Миколайович

36 ТОВ "Харків Капітал"
АЗС «Україна»

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Коліміуллін Рустам 
Нафисовіч;

37 ТОВ "Харківхімпром" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислової

Тимофеев Олександр 
Геннадійович

38 ДК "Укргазвидобування" 
НАК "Нафтогаз України"

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Улік Св 
Олегові

ятослав
ІЧ

39 ТОВ "Добробуд" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Сулиму Петро 
Миколайович

40 ПРАТ "Украгро НПК" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Довбня Володимир 
Віталійович

41 ТОВ "АТБ торг строй" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Промислова

Алексюк Тетяна 
Сергіївна

42 ФОП Дячук Валентина 
Іванівна

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.Кірова

Дячук Валентина 
Іванівна

43 ТОВ "КІФ АЛЕКС" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.Орешкова

Александрова Дар'я 
Геннадіївна

44 ТОВ "HIKA ААА" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.Орешкова

Веденьйова Наталья 
Анатоліївна

45 Горобець Олег Петрович, 
Ковальов Андрій 
Анатолійович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.Овочева, 
Паркомуни

Горобець Олег 
Петрович, Ковальов 
Андрій Анатолійович

46 ТОВ "ІЗУМРУД С" Територія підприємства, прилегла Савченко Ірина



територія, дільниця вул.Орєшкова Володимирівна
47 ТОВ " А.П.С." Територія підприємства, прилегла 

територія лісу дільниця вул.
Овочева

Даштояі 
Ашотов

г Карен 
ич

48 ДП 'Трикар - А.П.С" Територія підприємства, прилегла 
територія лісу дільниця вул.
Овочева

Даштояц Лілія 
Каренівна

49 ЗАТ "Український 
мобільний зв'язок"

Територія підприємства, прилегла 
територія

Петрове 
Микола

ький Василь 
йович

50 ТОВ "Кедр" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Недбайз 
Андрійс

то Борис 
>вич

51 ТОВ Нова Агро Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Полумисний Сергій 
Валерійович

52 ТОВ "Фортуна 77" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Лялін Ярослав
Г еоргій звич

53 ТОВ "Крострейд" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Курмач 
Яковлєе

Юрій 
ИЧ

54 ТОВ "Васищівський завод 
рослинних олій"

Територія підприємства, прилегла 
територія лісу

Агавердієв Анар 
Фаіддінович

55 ЗАТ "ДМС-К" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Швачій
Валерій Андрійович

56 ТОВ "Лео 2007" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.Рядянсг>ка

Макаро 
Іванови

в В'ячеслав 
ч

57 ПЗОВ "Ромашка" 
(КП "Харківводоканал" 
Московського району)

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Рядянська

Смелая
Олексаг

Жанна

58 СПД-ФО
Юрков
Олександр Анатолійович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова

Юрков 
Анатолі

Олександр 
ЙОВИЧ

59 СПД-ФО
Баженов Володимир 
Олексійович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова, вул.Радянська

Важеної 
Олексій

і Володимир 
ович

60 ТОВ "Логіком" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева, 
вул.Паркомуни

Чебітькр Олександр 
Сергійович

61 СПД-ФО
Крижановський Іван 
Олександрович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільни-ця вул.
Орєшкова, вул. Радянська, вул. 1- 
го Травня

Крижан 
Олексаг

івський Іван 
ідрович

62 ТОВ "Прана-Фарм" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова

Прусак Валентина 
Миколаївна

63 СПД-ФО
Єльмін Євген Михайлович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова, вул.Паркомуни

Єльмін Євген 
Михайлович

64 СПД-ФО
Котиков Володимир 
Васильович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова, вул. Кірова, пров.
Піщаний

Кошико 
Васильс

в Володимир
>вич

65 СПД-ФОХалін Олександр 
Миколайович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова_____________________

Халін 0 
Микола

лександр 
Йович



66 СПД-ФО Харіна
Олександра Вячеславівна

Територія підприємства, прилегла Харіна 
Вячесле

Злександра 
.вівнатериторія, дільниця вул.

Орєшкова
67 ФОП Шептура Тетяна 

Василівна
Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул.
Орєшкова, вул.Горького, 
пров.Піщаний

Шептуї 
Миколг

)а Віктор 
щович

68 ПАТ ТОНГ" Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Овочева

Ніколае 
Г еннад

:нко
й Леонідович

69 ПП Біляєв Михайло 
Сергійович

Територія підприємства, прилегла 
територія, дільниця вул. Зелена, 
лісосмуга

Біляєві 
Сергійс

Михайло
)ВИЧ

70 ж/д ст. "Тернове" Територія станції, вул. Тернова, 
прилегла лісосмуга

Начальник станції

71 Васищівське лісництво Територія лісництва,, прилеглі 
території, узбіччя траси Харків - 
Зміїв

Тройче 
Василь

нко Микола 
ович

72 Васищівська ЗОШ Територія школи, прилегла 
територія, військовий знак Герою 
Радянського Союзу Орешкову С. 
М., братська могила на цвинтарі

Мочал ( 
Іванівн

)ва Світлана 
а

73 Васищівський МНВК Територія УВК, прилегла 
територія, пам’ятник в центрі 
селища, братська могила в центрі 
селища.

Шепту 
Микол

за Віктор 
1ЙОВИЧ

74 ТОВ "Васищівське" Територія підприємства, прилегла 
територія по вул. Кооперативній

Дьяков 
Вікторі

Андрій
ЗВИЧ

75 ТОВ "Васищівське-2016" Джимп 
Михай.

ііашвілі
по Гурамович

76 Дитячий садок"Ромашка" Територія садка, прилегла 
територія.

Бичков 
Микол

а Надія 
аївна

77 Васищівська лікарня Територія лікарні, прилегла 
територія.

Колєсн 
Вікторі

ік Володимир 
звич

78 Васищівський ДЖКГ Територія житлових масивів 
селища

Усенко Алла Петрівна

79 Багатоквартирні будинки Територія прилегла до бага
токвартирних будинків, те-риторїї 
дитячих майданчиків

мешкаї [ЦІ

80 Мешканці приватного 
сектору селища

Територія від межі домово
лодіння до узбіччя дороги

мешкаїщі

81 Дачне товариство 
"Васищево"

Територія товариства, прилегла 
територія

Г олова правління

82 Садівниче товариство 
"Калининець"

Територія товариства, прилегла 
територія

Голова правління

83 Садівниче товариство 
"Метан"

Територія товариства, прилегла 
територія

Голова правління

84 Садівниче товариство 
"Слобода"

Територія товариства, прилегла 
територія

Г олова правління

85 Садівниче товариство 
"Студенок"

Територія товариства, прилегла 
територія

Г олова правління

86 Садівниче товариство Територія товариства, прилегла Голова правління



"Суниця" територія

87 Садівниче товариство 
"Тернове"

Територія товариства, прилегла 
територія

1 Голова правління

88 Садівниче товариство 
"Учитель"

Територія товариства, прилегла 
територія

і Г олова Правління

89 Фермерське господарство 
"Подальох"

Узбіччя території Шептура Тетяна 
Василівна

90 Фермерське господарство Узбіччя території Войтович Наталія 
Іванівна

91 Фермерське господарство Узбіччя території Двойнікова Наталія 
Іванівна

92 Фермерське господарство 
"Прогрес"

Узбіччя території Дубина Любов 
Миколаївна

93 Фермерське господарство Узбіччя території Климова Валентина 
Михайлівна

94 Фермерське господарство 
"Тетяна"

Узбіччя території Польських Тетяна 
Олексіївна

95 Фермерське господарство Узбіччя території Прихно Володимир 
Валентинович

96 Фермерське господарство Узбіччя території Савченко Юрій 
Іванович

97 Фермерське господарство 
"Тамара"

Узбіччя території Федосова Тамара 
Іванівна

98 Фермерське господарство 
"Сачук"

Узбіччя території Сачук Андрій 
Вікторович

// о \
Безлюдівський селищний голоца-гД
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Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 3 
до рішення 
Безлюдівсь 
VIII склика 
від ЗО квіті

VII сесії
кої селищної ради 
пня

і я 202 1 рокх

3Л X од и
з наведения надежного сані гарного етану на тер 

приєднання до Всеукраїнської акції "За
и торії сел 11
ЧИЄ 1 е довкі

на. в рамках 
для"

№№ 
з/п

Змісі заходів Є гро < виконання Відповідальні за 
виконання

1 2 3 4
Провести засідання виконавчого комітету з 
участю керівників підприємств, установ та 
організацій селища, на якому розглянути 
питання про сані гарний стан селища

Берез 
траве 
(гііслг 
караї

ень -
нь 2021р
і закінчення
1111IX )

Виконком

2. Довести змісг рішення до керівників 
підприємств, установ га організацій селища

До К 
20211

червня
І.

Виконком

3. Висадити молоді зелені насадження замість 
знесених на території жн т.іових масивів 
селища

Кві іе нь 2021р. Мочалова С.І..
Волос О.В.

5. Провесні роботу з прибирания територій 
братських могил на території селища

берез 
кві те
II ро ї і

ень
ІЬ. постійно 
гом рокх

Виконком

6. Провести роз'яснювальну роботу серед 
населення селища, учнів Васищівської ЗОНІ 
про необхідність наведення в селищі 
належного санітарного стану.

1 Іос г йно Виконком, 
керівники

7. Провести на всіх підприємствах суботники з 
наведення належного санітарного стану (з 
додержанням карантинних правил)

бере" 
квіте

ень -
ІЬ

Керівники

8. Провести роботу по вивезенню та 
рекультивації стихійних звалищ в житлових 
масивах селища, лісосмугах, берегах річок

Носі йно Виконком.
ДЖКІ

1__
9. Обкосити та прибрати смітгя на узбіччях 

траси Харків Зміїв на ісрп юрії селищної 
ради

Кві іс IIЬ. НОСІЇйно Виконком.
Волос О.В.

10. 1 Іеревірити договори на вивіз смітгя з 
торгуючими підприємствами селища, в разі 
відсутності укласти нові договори

До 0 .06.2021 j КІІ
1 «Котлярівське». 

керівники
11. Провести ремонт та хлорування шахтних 

колодязів загального користування
К вів нь-травень виконком



12. Продовжити обстеження та вирубку хворих 
та аварійних дерев в житлових масивах 
селища

Квітеііь-травень, 
протягом року

Виконком, спец, 
підприємство

13. Провести відлов безпритульних тварин на 
території житлових масивів селища

п II

14. Розглянути результати роботи на засіданні 
виконавчого комітету з участю керівників 
селища

черве нь-липень виконком

Безлюдівський селищний голова Ми | Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТ

VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

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»

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«1 Іро внесення змін до статті 4 Закону України «І Іро органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», наказом Міністерства соціальної 
політики від 30.12.2020 року № 868 «Деякі питання адміністрування надання 
місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами 
соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав 
дітей, враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури та з питань 
депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 
зв’язків з громадськими організаціями, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про службу у справах дітей Безлюдівської 
селищної ради, затвердженого рішенням V сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 09.02.2021 року та викласти його у нбвій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь І.М.) та з питань депутатської діяльності, депутатської етики.
правої і орядку, закон і юс 11 
(Арестов Ю.О.).

Микола КУЗЬМІНОВ■ І

омаДськими організаціями

Безлюдівський селищний голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням VIII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради 
, 2021 року

Безлюдівський селищний голова 
6V /^Микола КУЗЬМІНОВ

/МV VA //
ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей 
Безлюдівської селищної ради

1. Служба у справах дітей Безлюдівської селищної ради (далі - Служба) 
є структурним підрозділом Безлюдівської селищної ради, утворюється рішенням 
сесії Безлюдівської селищної ради, забезпечує виконання покладених на службу 
завдань на території Безлюдівської громади. Служба підзвітна і підконтрольна 
селищній раді, підпорядкована селищному голові, секретарю селищної ради, 
виконавчому комітету.

2. Засновником Служби є юридична особа Безлюдівська селищна рада - 
код ЄДРПОУ 04396555, юридична адреса 62489, Харківська область, Харківський 
район, селище Безлюдівка, вулиця Зміївська, 48.

Юридичною адресою Служби є: 62489, Харківська область, Харківський 
район, селище Безлюдівка, вулиця Зміївська, 48.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Сімейним і Цивільним кодексами України, Конвенцією ООН про права дитини, 
Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 
персональних даних», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сифіт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», та іншими Законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 
соціальної політики України, рішеннями Безлюдівської селищної ради та 
виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та 
іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Служби є:

4.1. реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, 
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень;

4.2. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади 
становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, соціальному сирітству дітей, вчиненню дітьми правопорушень;

4.3. розроблення та здійснення самостійно або разом з органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями 
заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, виявлення причин, 



що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність (в тому числі 
організації профілактичних заходів (рейдів);

4.4. виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема 
знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4.5. сприяння в реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, 
дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а 
також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити 
неможливо;

4.6. забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без 
батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність 
повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, та знаходились у різних формах тимчасового влаштування, до батьків 
або осіб, які їх замінюють);

4.7. вжиття заходів щодо надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування;

4.8. забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.9. забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей;
4.10. підготовка проектів висновків у разі розгляду спорів щодо визначення 

імені, прізвища, по батькові итини, участі одного з батьків у вихованні дитини, 
місця проживання дитини, тощо;

4.11. робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» щодо 
внесення даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (діти, у яких батьки або 
особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, діти, 
які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, діти, 
проти яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля в 
сім’ї), потенційних опікунів, піклувальників.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. організовує розроблення і здійснення заходів на території 
Безлюдівської селищної ради, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх 
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та 
безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

5.2. надає виконавчим органам ради, підприємствам, установам та 
організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах 
своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у 
вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми 
правопорушень;

5.3. подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і 
прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів дітей;

5.4. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 
вчиненню ними правопорушень;

5.5. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників; 
спільно з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої 



влади, органами місцевого самоврядування, готує статистичні та інформаційні 
матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і 
поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх 
прав та інтересів;

5.6. організовує і проводить спільно з іншими виконавчими органами 
Безлюдівської селищної ради, поліцією заходи щодо соціального захисту дітей, 
виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, 
запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

5.7. розробляє і подає на розгляд Безлюдівської селищної ради пропозиції 
стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо 
реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої 
бездоглядності та безпритульності;

5.8. веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

5.9. надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам вихователям, 
прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і 
видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження 
психологічного контакту з дитиною;

5.10. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а 
також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, 
піклувальника;

5.11. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях 
опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на 
рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення 
опіки та піклування;

5.12. розглядає звернення власника підприємства, установи або організації 
усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника 
молодше 18 років;

5.13. забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, зокрема, розгляд 
питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а 
також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьмц, позбавленими 
батьківського піклування, які його не мають;

5.14. забезпечує організацію роботи по базі персональних даних в Єдиній 
інформаційно-аналітичній системі «Діти»;

5.15. готує та представляє на комісії з питань захисту прав дитини 
матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по 
вихованню та утриманню дітей, позбавлення чи поновлення батьків батьківських 
прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, повернення батькам 
відібраних дітей, визнання його недійсним, визначення місця проживання 
дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майновим (житлових) 
прав дітей, зміною прізвища, імені, по батькові дитини, реєстрацію народження 
дитини, батьки якої невідомі, надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини 
забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо 
цього не зробили батьки дитини, направляє дитину до дитячого державного 
закладу на повне державне утримання;

5.16. є представником інтересів дітей у судах;



5.17. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що 
належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

5.18. аналізує стан та тенденції з питань соціального захисту дітей у межах 
селищної ради та вживає заходів для усунення недоліків;

5.19. бере участь у підготовці заходів щодо територіального розвитку;
5.20. розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених 

законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації 
повноважень;

5.21. бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на 
сесії селищної ради у межах визначених повноважень;

5.22. розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян;

5.23. здійснює повноваження, делеговані селищною радою;
5.24. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
5.25. розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів 

дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитинй, яка вчинила 
домашнє насильство у будь-якій формі;

5.26. інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 
батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а 
також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, 
інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони 
можуть скористатися;

5.27. Забезпечує проведення з батькам)и, іншими законними 
представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому 
насильству, стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням 
представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

5.28. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, 
відповідно до законодавства.

6. Служба має право:
1) Приймати з питань, що належать до її компетенції рішення, які є 

обов’язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями усіх 
форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею 
рішень;

3) Отримувати в установленому порядку від відповідних органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали з 
питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної 
статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї 
завдань;

4) Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності у 
разі порушення прав та інтересів дітей;



5) Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 
правопорушень;

6) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних 
закладів усіх форм власності, дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

7) Перевіряти умови роботи працівників молодше 18 років на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх 
відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності;

9) Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 
посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які привели до порушення 
прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і 
вживати заходів для усунення таких причин;

10) Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів
соціального захисту для дітей;

11) Розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські 
програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод 
і законних інтересів дітей;

12) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво 
з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 
об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13) Скликати в установленому порядку нараду, конференції,
семінари з питань, що належать до її компетенції;

14) Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, 
навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

15) Залучати для виконання окремих робіт, участі у вивченні 
окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів 
селищної ради, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх 
керівниками), представників громадських об’єднань за угодою;

16) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо 
удосконалення роботи сільської ради у сфері захисту прав дитини;

17) Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення 
дітей;

18) Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у 
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
спеціальних установах і закладах соціального захисту для Дітей усіх форма 
власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем 
проживання, а також у разі необхідності - за умови роботи працівників 
молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності;

7. Служба в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, а 
також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для 
провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків , періодичності 



одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання 
покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів;

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і 
звільняється з посади селищним головою згідно із Законодавством України про 
службу в органах місцевого самоврядування. На час відсутності (відпустки) 
начальника служби та інших працівників служби для виконання їх повноважень 
розпорядженням Безлюдівського селищного голови можуть прийматися на 
службу особо за строковим трудовим договором (контрактом), або може 
покладатися виконання їх обов’язків на іншого працівника селищної ради.

9. Начальник Служби:
1) Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
2) Надає погодження на прийняття та звільнення працівників служби, які 

призначаються селищним головою»;
3) Вносить пропозиції сільському голові щодо структури та штатного 

розпису Служби;
4) Затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє 

обов’язки між ними;
5) Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи сільської ради;
6) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Служби;
7) Звітує перед виконавчим комітетом сільської ради про виконання 

покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи:
8) Може брати участь у засіданнях виконкому та сесії;
9) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням;
10) Організовує роботу з підвищення рівня професійної

компетентності державних службовців Служби;
11) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень Служби;
12) Забезпечує дотримання працівниками Служби правил 

внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
13) Здійснює інші повноваження, визначені законом;

10. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та Законам 
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищним 
головою.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби 
визначає сесія сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів 
місцевого бюджету Безлюдівської селищної ради без відкриття рахунків у банках, 
фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та 
звітності Безлюдівської селищної ради;

13. Служба є неприбутковою установою та користується податковою та 
іншими пільгами згідно із Законодавством України.



14. Служба має свій бланк, круглу печатку, штампи встановленого зразка
та веде діловодство згідно чинного законодавства.

Секретар селищної ради Яна Стасєва



ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року № 57 із змінами
Затверджую
штат у кількості 6 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими 
окладами Тридцять тисяч шістьсот пятдесят грн.
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ
(число, місяць, рік) м. п.

Штатний розпис 
Служби у справах дітей 

(назва установи) 
станом на 09 лютого 2021 року

№ Назва структурного 
підрозділу та посад

Кількість 
штатних посад

Посадовий окл^ІД

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць за 
посадовими 
окладами

з/п (грн.) (грн.)
1 2 3 4 5

1 Начальник 1 6]700 6700
2 Головний спеціаліст 3 5100 15300
3 Спеціаліст 1 4800 4800
4 Інспектор 1 3850 3850

всього 6 20І450 30650

Селищний голова
Головний бухгалтер

Микола КУЗЬМІНОВ
Олександра КАЛАШНИК



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року 

пПро преміювання селищного
голови

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших 
органів» та Положення про оплату праці та преміювання працівників 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, статті 
21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету економіки, 
фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІПОВА 
Миколу Миколайовича за підсумки роботи у березні та квітні 2021 року у 
розмірі 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за райг, вислугу років 
та надбавки за високі досягнення у праці за фактично відпрацьований час.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету 
(Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова /Д/ Микола КУЗЬМІНОВ

комунальної власностіекономіки^ фінансів та



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про внесення змін до штатного розпису 
структурних підрозділів Безлюдівської 
селищної ради на 2021 рік

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі 
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року 
«Про оплату оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери»(зі змінамй), Постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026 із змінами, « 
Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, 
парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, 
центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за 
вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань» Наказу МПУ №, 77 від 
02.10.1996року «Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 
органів, органів прокуратури та інших органів» (зі змінами), враховуючи 
висновки постійної комісії з питань бюджету,! економіки, фінансів та 
комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

1.Внести зміни в структуру та штатний розпис Безлюдівської селищної 
ради (штатний розпис додається);

2. Внести зміни в структуру та штатний розпис Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради (штатний



розпис додається), а саме введення однієї штат 
робітника відділення соціальної допомоги.

З Контроль за виконанням даного рішенн

ної одиниці соціального

я покласти на постійну
комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням VllceciiVIII скликання 

Безлюдівської селищної ради
від

Структура служби у справах дітей
30.04.2021 року

п/п Назва структурного підрозділу та посад
Кількісті 
одиниць

штатних 1
Служба у справах дітей

1 Начальник 1
2 Головний спеціаліст 3
3 Спеціаліст 1 категорії
4 Інспектор

всього 6



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням VII сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради 
від 30.04.2021 року

СтруктураКУ «Центр надання соціальних послуг» 
Безлюдівської селищної ради

НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ

Кі
ль

кіс
ть

ш
та

тн
их

по
са

д

_______
1 3

Апарат управління 2,5
Директор І
Головний бухгалтер І
Інспектор з кадрів 0,5
Відділення соціальної допомоги вдома 19
Завідувач відділення 1
Провідний фахівець із соціальної допомоги 
вдома 1
Соціальний працівник 1
Соціальний робітник 16
Сектор по соціальній роботі з сім’ями, 
дітьми та молоддю 3
Начальник сектору 1
І Іровідний фахівець із соціальної роботи 1
Провідний психолог 1

ВСЬОГО 24,5



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня _ 2021 року

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

Враховуючи рішення XXVI сесії VII скликання Харківської обласної 
ради від 15 жовтня 2020 року №1347-V1I « Про внесення змін до Положення 
про порядок проведення обласного конкурсу мініпроектів розвитку 
територіальних громад «Разом в майбутнє» та рішення V сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради «Про ухвалення проекту «Let's do it!» для 
подання на обласний конкурс місцевого та регіонального розвитку «Разлом в 
майбутнє»

селищна рада ВИРІШИЛА:

І. Виділити кошти на співфінансування проекту «Let's do it!» в сумі 
448200,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч двісті гривень, 00 кой.)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 
А.Б.).

Безлюдівський селищі Микола КУЗЬМІНОВ

ЛО4396^



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

Р IIIІ Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши та обговоривши проект «HELP Клініка доступність до 
якісних медичних послуг» спрямований на покращення умов надання медичних 
послуг фельдшерського пункту в с. Лизогубівка, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 
власності селищна рада

ВИРІШИЛА:

1 .Схвалити проект «HELP Клініка: доступність до якісних медичних 
послуг» та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна 
медицина в громаді» у 2021 році.

2 .У разі перемоги в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина 
в громаді» у 2021 році передбачити в місцевому бюджеті 2021 року для 
співфінансування заходів проекту кошти в сумі 137 041,00 гри.

3 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (І Іідкопай А.Б.)

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про попередню оплату товарів, 
що закуповуються за бюджетні кошти

Відповідно до Постанови КМУ від 23 квітня 2014 року №117 із 
змінами «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» з ціллю ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів та ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні 
кошти передбачати попередню оплату лише у разі закупівлі періодичних 
видань

2. Централізованій бухгалтерії селищної ради здійснювати попередню 
оплату періодичних видань, згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 
(Підкопай А.Б.)

Безлюдівський селищний голова !/1( Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИІЦНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

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

Розглянувши та обговоривши додаток №1 «Обсяги фінансування 
Програми «Соціально-економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 
2021 рік керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, 
економіки, фінансів та комунальної власності селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердили додаток №1 «Обсяги фінансування Програми «Соціально- 
економічного розвитку Безлюдівкої селищної ради» на 2021 рік (додасться).

2. Головному бухгалтеру Калашник О.М здійснювати фінансування 
Програми за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



до Програмки Соціально-економічної о 
розвитку Безлюдівкої селищної ради» 

на 2О21-2025роки

Обсяги фінансування Програми «Соціально-економічного розвитку Бсзлюдівкої селищної ради» на

№ п п Найменування Обсяги 
фінансування 

ігрпі

ерела 1 
суваїшя

І 7130 Проект землеустрою щодо виділення земельної «ділянки 55 050 селип 
бюлж

ний

Э 7130 Розроблення проекту землеустрою ЩОДО 3 міни меж села Мовчан и 49 063 селип 
бюдж

ний 
т

7310 Капітальний ремонт вуличного освітлення в сел.Хорошеве 510 230.00 селип ний
4 ... 7310

Капітальний ремонт покрівлі житлового б\ 

смі Васищеве. Харківської о району. Хары

динку №83 по вул. Орєшкова 

всько» області

1016 050.00

селип 
бюдж

ний і

5 7310
Капітальний ремонт покрівлі житлового с 
Васищеве. Харківського району, Харківсь

удинкіу №2 по вул. Вишнева смт 
кої області. 377 620.00

селип 
бюдж

ний

6 7310
Капітальний ремонт кухоних блоків.туалетних кімнат та коридорів будівлі 
гуртожитку (крім квартири №14 загальною площею 15.70кв.м.) по вулиці 
Х1ир\ №3 в селі Котляри. Харківського району. Харківської області" 890 2 10.00

селип 
бюдж

ний

7321

Капітальний ремонт будівлі Комунальної о закладу «Безлюдівський 
заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» за адресою: Харківська область. 
Харківський район, смт Безлюдівка, в'їзд Стадіонний. 4А» 2 200 000,00

селип 
бюдж

ний

8 7324 Реконструкція газового обладнання (топкової) Васищівського селищного 
клубу за адресою вул. Орєшкова, 45 смт. Васищево Харківського району 
Харківської області 300 000,00

селип 
бюдж

ний
гт

9 7324
Реконструкції Васищівського селищного клубу за адресою вул. Орєшкова, 
45 смт Васищево Харківського району Харківської області 15 585 960.00

селип 
бюдж

ний
ет

Ю

І 7370
Облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення сцени по 
вул.Зміївській сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області 1 058 200.00

селип 
бюдж

11 и й

ст

І "

І
L 7370

Капітальний ремонт огорожі, благоустрій 
під сміттєві баки для збору ТПВ за адресо 
район, сел. Безлюдівка. вул. Зміївська.48

території та облаштуввання місця 
о: Харківська область,Харківський

497 300,00

селип 
бюдж

ний
;т

І2

ІЗ ~
_7370

7V0

7370

Співфінансування проекту "Lets do it"

Капітальний ремонт приміщень КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД 
№ 3 Харківського районе "Амбулаторія ЗГЇЇСМ смт Хорошеве ( каб№І6.каб 
№'18.каб №21.хот Xі 5. №6.) за адресою смі Хорршеве вул. Миру . 6v,i..’ 1

448 200,00

1 20’ і 51,00

селип 
бюдж

селип 
бюдж

"""

ни и

■

ний
:т

послуги j профілактичних випробувань силової та освітлювальної 
електропроводки.електрообладнання та заземлюючих пристроїв будівель 
Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради 
"Центру первинної медичної допомоги №3 Харківського району" 28 009,00

СЄЛИІ 
бюдж

15

7370

Поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини сел. Безлюдівка за адресою: Харківська обл. 
Харківський р-н, сел., вул. Кооперативна, буд. ЗІ" 48 905,00

селиі 
бюдж

і ' 17
0150

2111

Кипі гальні видагки(придбання компютері

Поточні трансферти

рї техніки) 250 0,00

843 280.00

селиі
бюдж
селю 
бюдж

ний
1

ед
18

19
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально 0 розвитку територій 210 500.00

сел И І. 
бюдж

ший
ет

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охрони 1 .38.3 430,00
селю
бюлж

ший
ет

20
6030 Капітальні придбання 12 000.00

селю 
бюлж

ший
еі

і - 1
К ір і ^л ь пкЧцл а Т|< и 5оо 1 и '.і.оі

селю
бЮТ/і

ший

’ ХяКашШ^тр п4*Ую^пя
г р

121 І36.0(
селю ший

п ° г> \ Ъ WВсього7\<х Vі \\ Л

І І і лU

27 595 294
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
віл ЗО кві тня 202 1 року.

1 Іро 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 смт Хорошеве, Харківського району, 
Харківської області.

Заслухавши інформацію селищного голови Кузьмінова М.М. та 
розглянувши детальний план території, обмеженої провулком Культури, 
територією об’єктів громадської та садибної житлової забудови по тупику 
Сонячному та провулку Культури і землями запасу комупалы ої власності в 
смі Хорошеве. Харківського району Харківської області, беэучи до уваги 
рсзелшаги проведення громадського обговорення м стобудівної документації, 
враховуючи рекомендації архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації 
двитяг, сформований 19.02.2021 року з протоколу № 7 віл 20 грудня 2020 року), 
керуючись н.42 ч.І ст.26 Закону України "1 Іро місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 19, 21 Закону України "І Іро регулювання містобудівної 
діяльності", враховуючи висновки постійної ком сії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальний план території, обмеженої провулком Культури.

територією об'єктів громадської та садибної житлової забудови по тупику 
Сонячному та провулку Культури і землями запасу комунальної власності в смт 
Хорошеве, Харківського району, Харківської області.

2. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради оприлюднити дане 
рішення та детальний план території, обмеженої провулком Культури, 
іерніоріїїо об’єктів громадської іа садибної жиїлової забудови по іунику
Сонячному та провулку Культури і землями запасе комунальної власності в смі
Хорошеве. Харківського району Харківської області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
земельних відносин та комунальної вд^сностт

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку ТОВ « ІЗУМРУД С» 
земельної ділянки в емт Васищеве по вул. 
Орешкова,24, Харківського району 
Харківської області

З метою сприяння соціально-економічного розЕіитку селища, 
розглянувши клопотання директора ТОВ « ІЗУМРУД С» Савченко Ірини 
Володимирівни з проханням затвердити звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(кадастровий номер 6325156400:00:003:0076) за адресою: вул. Орешкова,24, в 
емт Васищеве Харківського району Харківської області в межах населеного 
пункту, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст.12,127,128 Земельного кодексу України, звітом про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки, висновком державної експертизи 
землевпорядної документації від 28 грудня 2020 боку № 2348, з оціночною 
вартістю 231 508 грн. 00 коп. (двісті тридцять одна тисяча п’ятсот вісім грн. 00 
коп.) без урахування ПДВ, площею 0,1 105 га, метр квадратний якої склав 209 
грн.51 коп. (двісті дев'ять грн. 51 коп.), враховуючи висновки постійної комісії 
запитань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, комунальної власності категорії земель 
житлової та громадської забудови площею 0,1 105 га, розташовану за адресою: 
вул. Орешкова,24, емт. Васищеве Харківського району, Харківської області 
(кадастровий номер земельної ділянки 6325156400:00:003:076 , яка перебуває в 
користуванні ТОВ « ІЗУМРУД С» згідно договору оренди землі, 
зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 



реєстрацію іншого речового права 30.05. 2016 року за №1477726 3 та надану для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в сумі 231 5Cj)8 грн. 00 коп. 
(двісті тридцять одна тисяча п’ятсот вісім гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ, площею 0,1105 га, метр квадратний якої склав 209 грн 51 коп. (двісті 
дев'ять грн. 51 коп.). Звіт виконаний ФО-ГІ Шишова Рита Анатоліївна.
2. Зобов'язати директора ТОВ «ІЗУМРУД С» Савченко Ірину Золодимирівну 
звернутися до Безлюдівської селищної ради для укладення договору купівлі- 
продажу земельної ділянки.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про затвердження Детального плану території, обмеженої вул. 
Орєшкова, об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вул.
Орєшкова та по пров. Харківському в 
району Харківської області.

емт. Васищеве Харківського

Заслухавши інформацію землевпорядника Безлюдівської селищної ради 
та розглянувши детальний план території, обмеженої вул. Орєшкова, 
об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вул. Орєшкова та по 
пров. Харківському в емт. Васищеве Харківського району Харківської області 
для будівництва магазину, беручи до уваги результати проведення 
громадського обговорення містобудівної документації, враховуючи 
рекомендації архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації 
(витяг з протоколу № 7 від 10 грудня 2020року), керуючись п.42 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 19, 21 Закону 
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальний план території, обмеженої вул. Орєшкова, 

об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вул. Орєшкова та по 
пров. Харківському в емт Васищеве Харківського району Харківської області 
для будівництва об’єкту громадського призначення - магазину Продовольчих та 
непродовольчих товарів.

2. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради оприлюднити дане 
рішення та детальний план території, обмеженої вул. Орєшкова, об'єктами 
громадської та садибної житлової забудови по вул. Орєшкова та по пров. 
Харківському в емт. Васищеве Харківського району Харківської області для 
будівництва об’єкту громадського призначення - магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
екології та земельних відносин.

I s її
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Бондар Сніжані Іванівні в 
смт Безлюдівка по пров. Чайковського,12, Харківського району, 
Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бондар Сніжани 
Іванівни,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бондар 
Сніжані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по пров. Чайковського,12, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Бондар Сніжані Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:003:0051) площею 
0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка по пров. Чайковського,12. Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Бондар Сніжані Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майнр

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,1500 га гр. Передерію Сергію Володимировичу в емт 
Безлюдівка по вул. Блудова Ф., 26, Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Передерій Сергія 
Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Передерій Сергію Володимировичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту емт Безлюдівка по вул. Блудова Ф.26, Безлюдівської селищної ради, 
Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П Ряснянська Оксана
Олександрівна.

2. Передати 
Володимировичу

безкоштовно у власність гр. Передерію Сергію 
земельну ділянку (кадастровий номер

6325155600:06:004:0252) площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту емт Безлюдівка, вул.Блудова Ф., 26 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Передерію Сергію Володимировичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Дер 
нерухоме майно та реєстрі прав власнос

реєстрі речових прав на 
майно.

Миколй КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Храмйовій Тамарі 
Миколаївні в смт Безлюдівка по вул. Перемоги/вул. Лёвицького Р., 
258/143, Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Храмцової 
Тамари Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Храмцовій 
Тамарі Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги/7 вул.
Левицького Р., 258/143, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Ряснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Храмцовій Тамарі Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:037:0060) площею 
0,1029га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляйка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищйої ради в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка, вул. Перемоги/вул. Левицького Р., 258/143, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Храмцовій Тамарі Миколаївні право власнрсті на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
та реєстрі прав власності на нерухоме мацно

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Астаховій Олені Андріївні в смт Безлюдівка по вул. 
Чайковського/Полунична, 124/30, Харківського районуХарківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Астахової Олени 
Андріївни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Астаховій 
Олені Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по вул, Чайковського/ 
Полунична, 124/30, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Астаховій Олені Андріївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:007:0014) площею 
0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка, вул. Чайковського/Полунична, 124/30,
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Астаховій Олені Андріївні право власності на земельну
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Макошенець Володимиру Сергійовичу та 
Макошенець Ганні Сергіївні по пров.
Полуничній, 7 в емт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Макошенець 
Ганни Сергіївни,враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Макошенець 
Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні Сергіївні для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в емт 
Безлюдівка, по пров. Полуничній,?, Безлюдівської селищної ради, 
Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П Придатко Олексій 
Володимирович.

2. Передати безкоштовно у спільну сумісну власність гр. Макошенець 
Володимиру Сергійовичу та гр. Макошенець Ганні Сергіївні земельну ділянку 
(кадастровий номер 6325155600:00:033:0058) площею 0,1200 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
емт Безлюдівка, по пров. Полуничний,?, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянам Макошенець Володимиру Сергійовичу та Макошенець 
Ганні Сергіївні право вд^р(Х^гІ>хна земельну ділянку зареєструвати в 
Державному реєстрі речоед^гМіАііш/г'Д^ухоме майно та реєстрі прав власності 
на нерухоме майно. І 7 і лі \ V
Безлюдівський селищний г Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Барбашовій Вірі Іванівні в смт Безлюдівка по пров. Овочевому, 38, 
Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології та заяви 
гр. Барбашової Віри Іванівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Барбашовій 
Вірі Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по пров. Овочевому, 38, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Барбашовій Вірі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:004:0048) площею 
0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка, пров. Овочевий,38, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Барбашовій Вірі Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухомс.майно.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.1.

_ • - іМ Ш ліБезлюдівський селищний голова > Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Коваленко Аллі Артемівні 
в смт Безлюдівка по пров. Овочевий,9, Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Коваленко Алли 
Артемівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко 
Аллі Артемівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по пров. Овочевий,9, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Ряснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Коваленко Аллі Артемівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:008:0026) площею 0,1426 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, грсподарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в междх населеного 
пункту смт Безлюдівка, пров. Овочевий, 9, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Коваленко Аллі Артемівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



БЕЗЛЮДІВСЬК \ СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Шмідту В.М. по вул.
Перемоги в емт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Шмідта Віктора 
Микитовича, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 
земельних відносин та екології, селиш на рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Шмідту Віктору Микитовичу для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1500 га в емт Безлюдівка, по зул. Перемоги, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шмідту Віктору Микитовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:042:0119) площею 0,1500 
га. для ведення особистого селянського господарства, за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту смг. Безлюдівка, по вул. Перемоги, Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Шмідту Віктору Микитовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі резових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова
г ^7і—їді1 шШ ііЛ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для гаражного будівництва 
гр. Городиській Ганні Михайлівні в смт Безлюдівка по вул. Перемоги, 
(поблизу будинку №85 гараж №4), Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Городиської 
Ганни Михайлівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Городиській Ганні Михайлівні для гаражного будівництва 
площею 0,0029 га в смт Безлюдівка, по вул. Перемоги (поблизу будинку №85 
гараж № 4), Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Городиській Г^нні Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:020:0383) площею 
0,0029га, для будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови, на території Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту смт. Безлюдівка, по вул. Перемоги (поблизу будинку 
№85 гараж №4), Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Городиській Ганні Михайлівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
та реєстрі прав власності на нерухоме майці

> 
к р ь і

Микола КУЗЬМІНОВ.Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

Р I III Е НН Я

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Шмідт Н.М. по вул.
Перемоги в смт Безлюдівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр' керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 
постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та екології та 
заяви гр. Шмідт Наталії Миколаївни селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Шмідт Наталії Миколаївни для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,2004 га в смт Безлюдівка, по вул. Перемоги (біля 
будинку № 175-В), Безлюдівської селищної ради, Харківського району. 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шмідт Наталії Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:043:0037) площею 0,2004 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту смт. Безлю дівка, по вул. Перемоги (біля будинку № 
175-В), Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Шмідт Наталії Миколаївни право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для гаражного будівництва 
гр. Городиському Віталію Григоровичу в смт Безлюдівка по вул. 
Перемоги, (поблизу будинку №85 гараж №3), Харківського району, 
Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Городиського 
Віталія Григоровича, враховуючи висновки постійної комісії з земельних 
питань, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Городиському Віталію Григоровичу для гаражного будівництва 
площею 0,0029 га в смт Безлюдівка, по вул. Перемоги (поблизу будинку №85 
гараж №3), Безлюдівської селищної ради, Харківського райо зу, Харківської 
області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власнісгь гр. Городиському Віталію 
Григоровичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:020:0384) 
площею 0,0029га, для будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови, на території Безлюді зської селищної 
ради в межах населеного пункту смт. Безлюдівка, по вул. Перемоги (поблизу 
будинку №85 гараж №3), Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Городиському Віталію Григоровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі ренових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова

(‘ р ■ X
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V Микола КУЗЬМІНОВ.
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Ківш Олександру 
Юрійовичу по вул. Огородня, (біля 
буд. № 47-Б) в смт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні",враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин і а екології, та заяви гр. Ківш Олександра 
Юрійовича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особистого селянського господарства Ківш Олександру 
Юрійовичу, площею 0.0494 га, по вул. Огородній, (біля буд. № 47-Б) в смт 
Безлюдівка Безлюдівської селищної ради, розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ківш Олександру Юрійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:037:0061) площею 0,0494 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту в смт Безлюдівка по вул. Огородній, (біля буд. № 47- 
Б) Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Ківш Олександру Юрійовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати?^"Державному реєстрі речових прав па 
нерухоме майно та реєстрі прав, власності на, нерухоме майно.

Iі са і ї WБезлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
площею 0,1500 га гр. Балабановій 
Тетяні Анатоліївні по провулку 
Овочевому,34 Харківського району 
Харківської області

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Балабанової Тетяни 
Анатоліївни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по пров. Овочевий,34 в 
емт Безлюдівка Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Реснянська 
Оксана Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Балабановій Тетяні Анатоліївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:004:0047) площею 0,1500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту в емт Безлюдівка по 
провулку Овочевий, 34 Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Балабановій Тетяні /Анатоліївні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати Державному\ реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на неР:ухом^ майно.

Безлюдівський селищний голова (q&gi Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу гр. Владимирову Руслану Валерійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по вул. Пісчаній 
Харківського району Харківської області

Розглянувши заяву гр. Владимирова Руслана Валерійовичіа з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по вул. 
Пісчаній Харківського району Харківської області орієнтовно площею 0,0030 
га, керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Владимирову Руслану Валерійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведеная земельної ділянки орієнтовно площею 
0,0030 га для будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в 
смт Безлюдівка по вул. Пісчаній.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають пбаво виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова /Л\ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу гр. Шевченко Олені 
Василівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди в емт 
Безлюдвка.

Розглянувши заяву гр. Шевченко Олени Василівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди в емт Безлюдівка. для ведення городництва 
орієнтовно площею 0,1000 га, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земедьного Кодексу 
України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 
оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шевченко Олені Василівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 
оренди в емт Безлюдівка. для ведення городництва орієнтовно площею 0,1000 
га, за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення на території 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

СЙ /Ш///

ЬУУЛ' а
Безлюдівський селищний голова

Д ї Н
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

Р 11II Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою 
гр. Черненко В.С. та Зеленохат М.І. в 
смт Безлюдівка по пров. 1-го Травня, 
13

Розглянувши заяву гр. Черненко Вікторії Сергіївни та Зеленохат Максима 
Івановича з проханням надати дозві л на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в смт. Безлюдівка по провулку 1-го Травня, ІЗ , керуючись 
ст.ст. 12,116,118,121,122 Земельного Кодексу України,п «и» ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в У країні”,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Черненко Вікторії Сергіївні та Зеленохат Максиму 

Івановичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, площею 0,1500 га, за рахунок категорії земеїь житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту смт. Безлюдівка по 
провулку 1-го Травня, 13 Харківського району .

2. Технічну документацію у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, 
згідно із законом.

3. Розроблену технічну документацію земельної ділянки у встановленому 
Законом порядку та витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку подати на затвердження то Безлюдівської селищної ради.

4. Контроль за виконаннямдансторішення покласти на постійну діючу 
комісію Безлюдівської селищно ради з питань земельних відносин та 

її о П ®. its і а

екології.
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. 
Харіну Михайлу Дмитровичу в смт Васищеве по 
пров. Горького 11-А.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Харіна Михайла 
Дмитровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земег ьної ділянки у 
власність гр. Харіну Михайлу Дмитровичу для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0968га в смт Васищеве, по пров. Горького, 1 1-А, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Томан А.І.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Харіну Михайлу Дмитровичу 
земельну ділянку площею 0,0968 га, (кадастровий номер 
6325156400:00:016:0048) для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту смт Васищеве, пров. Горького,! 1-А 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Харіну Михайлу Дмитровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТ
УІІсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельних ділянок гр. Ігнатищеву Михайлу 
Миколайовичу в емт Васищеве, по вул. Орєшкова/пров. Ромашин, 124/1, 
Харківського району Харківської області.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Ігнатищева Михайла 
Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за рахунок земель категорії житлової та 
громадської забудови площею 0,1500 га, та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,831га по вул. Орєшкова/пров. Ромашин, 124/1 в емт 
Васищеве Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області. Розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ігнатищева Михайла 
Миколайовича земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0127) 
площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлбвого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та земельну ділянку 
(кадастровий номер 6325156400:00:017:0119) площею 0,0831 га для ведення 
особистого селянського господарства площею за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту емт Васищеве по вул. Орєшкова/пров. Ромашин, 124/1, 
Харківського району Харківської області.

4. Громадянину Ігнатищеву Михайлу Миколайовичу право власності на 
земельні ділянки зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

і/

Безлюдівський селищний голова /^7/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УІІсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Щербань Петру 
Григоровичу по вул. Пушкіна в смт 
Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу Україні, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Щербань Петра 
Григоровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Щербань Петру Григоровичу для ведення особистого селянського 
господарства площею 0, 1307 га в смт Васищеве, по вул. Пушкіна (біля 
домоволодіння №26-А), Безлюдівської селищної ради, Харківського району.
Харківської області, розробник ФО-П Білоусов Євген й Вікторов іч.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Щербань Петру Григоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0134) глощею 0, 1307 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту смт. Васищеве, по вул. Пушкіна (біля домоволодіння 
№ 26-А), Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Щербань Петру Григоровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУ ЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Щербань Петру Григоровичу 
по вул. Пушкіна,26-А, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Щербань Петра 
Григоровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодеї встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості гр. Щербань 
Петру Григоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Пушкіна,26-А, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Білоусов Євгеній Вікторович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Щербань Петру Григоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0129) г лощею 0.1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, осподарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Васищеве, по вул. Пушкіна,26-А, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Щербань Петру Григоровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових нрав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Безгіній Ірині Петрівні по 
вул. Шевченка, 82, в емт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви ггі. Безгіної Ірини 
Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з ритань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Безгіній Ірині 
Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в емт Васищеве, по вул. Шевченка, 82 Безлюдівської 
селищної ради, Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П 
Білоусов Євгеній Вікторович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Безгіній Ірині Петрівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0177) площею 0.1363 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту емт. Васищеве, по 
вул. Шевченка,82, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Безгіній Ірині Петрівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме мацно-;

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Двойнікову Олександру 
Яковичу по вул. Орєшкова,40, в смт 
Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Двойнікова 
Олександра Яковича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Двойнікову 
Олександру Яковичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Орєшкова,40, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Меркело Юлія Олексіївна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Двойнікову Олександру 
Яковичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:009:0131)
площею 0,0807 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Васищеве, по вул. Орєшкова, 40, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Двойнікову Олександру Яковичу пр^во власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності оме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Лучкіній Ользі Сергіївні по 
вул. Пушкіна,29, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Лучкіної Ольги 
Сергіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лучкіної 
Ольги Сергіївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Пушкіна,29 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ПП «НВП «Амальгама - Строй» Гавриленко Вікторія Вікторівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Лучкіній Ользі Сергіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0095) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт. 
Васищеве, по вул. Пушкіна,29, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Лучкіній Ользі Сергіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Безлюдівський селищний голова
/

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Попову Олегу Леонідовичу в емт Васищеве по вул. Орєшкова,106 
Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Попова Олега 
Леонідовича, враховуючи висновки постійної комісії з пиіань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Попова Олега 
Леонідовича для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Васищеве, по вул. Орєшкова, 106 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харк вської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Попова Олега Леонідовича 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0128) площею 0,1 136 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту емт.
Васищеве, по вул. Орєшкова, 106, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Попову Олегу Леонідовичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

і; g з {
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність
земельної ділянки гр. Подіваному 
Юрію Олександровичу по вул. 
Світлій,?, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Поліваного Юрія 
Олександровича , враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1161 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Світлій,?, в смт 
Васищеве Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Поліваному Юрію 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325156400:05:003:0052) площею 0,1161 га, для будівництва обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Васищеве по вул. Світлій,?, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Поліваному Юрію Олександровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної
ділянки гр. Марченко Олексію 
Миколайовичу по вул. Новопректна,48, в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Марченко 
Олексія Миколайовича, враховуючи висновок постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марченко 
Олексію Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. 
Новопроектній,48, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Марченко Олексію 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий ноірер 6325156400:00:012:0065) 
площею 0,1485 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт. Васищеве, по вул. Новопроектна,48 Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Марченко Олексію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власностТшащерухрме майно.

О/
Безлюдівський селищний голову 
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Єлізеву Віталію Васильвичу 
по вул. Орєшкова, 36, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Єлізева Віталія 
Васильовича,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Єлізеву 
Віталію Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Орєшкова,36. 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Меркело Юлія Олексіївна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Єлізеву Віталію Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:009:0130) площею 0,1271 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Васищеве, по вул. Орєшкова, 36 Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Єлізеву Віталію Васильовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр.Шевирьовій Людмилі Іванівні 
по вул. Орєшкова,38, в емт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кбдексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Шевирьової 
Людмили Іванівни,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шевирьовій 
Людмилі Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Васищеве, по вул. Орєшкова,38, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Меркело Юлія Олексіївна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шевирьовій Людмилі Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:009:0129) площею 0,0626 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту емт Васищеве, по вул. Орєшкова, 38 Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Шевирьовій Людмилі Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

// V

Безлюдівський селищний голова ІЛі Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Бех Андрію 
Сергійовичу по вул. Городній, 4, в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Бех Андрія Сергійовича, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Городній,4, в 
смт Васищеве Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Бондаренко 
Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр Бех Андрію Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:016:0042) площею 0,1500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного Пункту смт Васищеве по вул. 
Городній, 4, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Бех Андрію Сергійовичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



I

УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Катихіну Вадиму 
Олексійовичу по пров. 1-го Травня в 
емт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Катихіна Вадима 
Олексійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Катихіна Вадима Олексійовича для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0736 га в емт Васищере, по пров. 1-го 
Травня (біля домоволодіння № 9), Безлюдівської селищної ради. Харківського 
району, Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Катихіну Вадиму Олексійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:003:0053) площею 0,0736 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту емт. Васищеве, по пров. 1-го Травня (біля 
домоволодіння №9), Харківського району Харківської області

3. Громадянину Катихіну Вадиму Олексійовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.I
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Подіваному Олександру 
Івановичу по пров. 1-го Травня в смт 
Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Подіваного 
Олександра Івановича, враховуючи висновок постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Подіваному Олександру Івановичу для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0713 га в смт Васищеве, по пров. 1-го 
Травня (біля домоволодіння № 8), Безлюдівської селищної ради, Харківського 
району, Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія 
Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Подіваному Олександру 
Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:05:003:0054) 
площею 0,0713 га, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту смт. Васищеве, по пров. 1-го Травня 
(біля домоволодіння № 8), Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Подіваному Олександру Івановичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно. 

...
Безлюдівський селищний голова / k Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Літвінчік К.С. в смг Васищеве по вул. 
Новопроектній, 72.

Розглянувши заяву гр. Літвінчік Костянтина Сергійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве по вулиці Новопроектній,72, 
орієнтовно площею 0,1500 га, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу 
України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Літвінчік Костянтину Сергійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтовно площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Васищеве по Новопроектній, 72, Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

о-/ і х » л і

И4 Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення садівництва гр. Літвінчік Олені 
Олександрівні в смт Васищеве по вул. Новопроектній, 84.

Розглянувши заяву гр. Літвінчік Олени Олександрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в смт ВасиїДеве по вулиці 
Новопроектній,84, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, 
ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Літвінчік Олені Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва, орієнтовно площею 0,1200 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Васищеве по Новопроектній, 84, Харківського району 
Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають пбаво виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

С У гх

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Горбуновій Аліні Володимирівні в емт 
Васищеве по вул. Шевченка,21-Д.

Розглянувши заяву гр. Горбунової Аліни Володимирівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Васищеве по вулиці Шевченка,21-Д, 
керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Горбуновій Аліні Володимирівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
емт Васищеве по Шевченка, 21-Д, Харківського рарону Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з пит емельних відносин та екологи.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від ЗО квітня 2021 р

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Боцюра В.І. в смт Васищеве по вул. 
Новопроектна, 69.

Розглянувши заяву гр. Боцюра Володимира Івановича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в смт Васищеве по вулиці Новопроектна, 69, керуючись 
ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Боцюра Володимиру Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
смт Васищеве по вулиці Новопроектній, 69, Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з рань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр. Момот Василю 
Андрійовичу.

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України. 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223745, звернення гр. Момот Василя 
Андрійовича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 
Момот Василю Андрійовичу земельну ділянку № 576 площею 0,9110 га, 
(угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0133 із земель 
колишнього КСП «Червоний Партизан», яка розташованії за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської (Васищівської) селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Момот В.А..:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відпоеїдно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внести відповідні 
зміни до Державного земельного кадастру.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАС
VII сесія VIII скликання

ТІ

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр. Войтенко 
Олександру Володимировичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223301, звернення гр. Войтенко 
Олександра Володимировича, керуючись статтями 26, 33 Законі України «Про 
місцеве самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 
Войтенко Олександру Володимировичу земельну ділянку № 518 площею 

:07:001:0154 із 
ана за межами 
селищної ради 
ня товарного

0,8517га, (угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 6325156400 
земель колишнього КСП «Червоний Партизан», яка розташов; 
населеного пункту на території Безлюдівської (Васищівської) 
Харківського району Харківської області, для ведені 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Войтенко О.В.:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внести відповідні 
зміни до Державного земельного кадастру.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПсесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр.Денчик Володимиру 
Васильовичу.

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223735, звернення гр. Денчика 
Володимира Васильовича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земльних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 
Денчику Володимиру Васильвичу земельну ділянку № 514 площею 0,6533 га, 
(угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0158 із земель 
колишнього КСП «Червоний Партизан», яка розташовану за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської (Васищівської) селищної ради 
Харківського району Харківської області, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

2. Гр. Денчик В.В..:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області вв ести відповідні 
зміни до Державного земельного ка

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний го



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр. Блудовій Олені 
Євгенівні.

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія ХР № 0223663, звернення гр. Блудової Олени 
Євгенівни, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 
Блудовій Олені Євгенівні земельну ділянку № 693 площею 0,5462 га, (угіддя - 
сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0204 із земель колишнього 
КСП «Червоний Партизан», яка розташована за межами населеного пункту на 
території Безлюдівської (Васищівської) селищної ради Харківського району 
Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Блудовій О.Є.:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ввести відповідні 
зміни до Державного земельного када£щу.

Безлюдівський селищний голові Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр. Яценко В.П.

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі Рішення суду від 
18.04.2020 року, справа№ 635/8873/19, провадження № 2/635/205/2020, 
звернення гр. Яценко Валентини Павлівни, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» враховуючи висновки постійної комісії 
з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 
Яценко Валентині Павлівні земельну ділянку № 336 площею 1,0203 га, (угіддя 
- сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:01:019:0171 із земель колишнього 
КСП «Червоний Партизан», яка розташована за межами населеного пункту на 
території Безлюдівської (Васищівської) селищної ради Харківського району 
Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Яценко В.П.:
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внести відповідні 
зміни до Державного земельного кадастру.

ІД х / КБезлюдівський селищнінгі о н в: Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про внесення змін до п. 1 рішення XLIX 
сесії VII скликання, про виділення в натурі 
(на місцевості) земельної ділянки гр. 

Коломієць Володимиру Леонідовичу.

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. І26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Коломієць 
Володимира Леонідовича виправити у п. 1 рішення помилку у розмірі площі та 
номер земельної ділянки, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виправити у п.1 рішення XL1X сесії VII скликання, про виділення в натурі 
(на місцевості) земельної ділянки гр. Коломієць В.М. помилку у розмірі 
площі, а саме змінити «площа 0,9108 га.» на «пло|ща 0,9107 га.» та земельна 
ділянка№557» на «земельна ділянка

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку технічної документації гр. Дороховій
І .М. та Сухіх Н.М. в смт Васищеве по вул. Південній,4

Розглянувши заяву гр. Дорохової Ірини Миколаївни та Сухіх Наталі 
Михайлівни з проханням надати дозвіл на розробку технічної' документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве по вул. Південній,4, площею 
0,1500га, керуючись ст.12,118,122, 123 Земельного Кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Дороховій Ірині Миколаївні та Сухіх Наталі 
Михайлівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
спільну сумісну власність, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту смт Васищеве по вул. Південній,4, 
Харківського району, Харківської області.

2. Технічну документацію у місячний термін замовити у суб’єктів 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 
документаціє та витяг з Державного земельного кадастру подати на 
затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанн 
Безлюдівської селищної рад

докласти на постійно діючу комісію 
их відносин та екології.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАЄ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Гладковій Валентині 
Григорівні по вул. Мовчанівська, 
22-А, в селі Мовчани.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр., Спадкової 
Валентини Григорівни,враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Гладковій Валентині Григорівні для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Мовчани, по вул. Мовчанівській,22-А, Безлюдівської селищної ради, 
Харківського району, Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» -П Железова 
Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Гладковій Валентині Григорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0114) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межак населеного 
пункту села Мовчани, по вул.Мовчанівській,22-А, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Гладковій Валентині Григорівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова /д Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Забєліну В'ячеславу 
Миколайовичу по вул. Сонячній, 
21, в селі Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу Укра'ни, п. 5 ст. 16
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Забєліна 
В'ячеслава Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Забєліну 
В'ячеславу Миколайовичу для будівництва та ббслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Котляри, по вул. Сонячній,2 І. 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Забєліну В'ячеславу 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:002:0160) 
площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Котляри, по вул. Сонясчній,21, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Забєліну В'ячеславу Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власност) нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩН А РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Гурнак Олені Григорівні та гр. Сидоренкко Галині Григорівні 
Володимирівни в селі Мовчани по вул. Мовчанівській, 6 Харківського 
району, Харківської області

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр 1 урнак Олени
Григорівни та Сидоренко Галини Григорівни, враховуючи висновки постійної
комісії селищної ради з питань земельних 
Безлюдівської селищної ради

відносин та екології, сесія

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гурнак Олені 
Григорівні та гр. Сидоренко Галині Григорівні для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Мовчани по вул. Мовчанівській, 6, Безлюдівської селищної ради, Харківського 
району, Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» Жерьоркін Олександр 
Валерійович.

2. Передати безкоштовно у спільну сумісну власність гр. Гурнак Олені 
Григорівні та гр. Сидоренко Галині Григорівні земельну ділянку (кадастровий 
номер 6325181203:00:001:0106) площею 0,2500 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Мовчани, по вул. Мовчанівській, 6 Харківського району Харківської області.

3. Громадянам Гурнак Олені Григорівні та Сидоренко Галині Григорівні 
Державному реєстрі 
на нерухоме майно.

Микола Кузьмінов

право власності на земельну ділянку за 
речових прав на нерухоме майно та реєс

щати в 
ласності

г'О4,39б->'. 
Г' Р A ’l

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року
Про передачу у власність земельної ділянки Прудніковій Олені Леонідівні, 
Пруднікову Сергію Володимировичу, Пруднікову Дмитру 
Володимировичу та Яременко Яніні Володимирівні в селі Мовчани по вул. 
Молчанівська,7 Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви громадян 
Пруднікової Олени Леонідівни, Пруднікова Сергія Володимировича, 
Пруднікова Дмитра Володимировича та Яременко Яніни Володимирівни 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян 
Пруднікової Олени Леонідівни, Пруднікова Сергія Володимировича, 
Пруднікова Дмитра Володимировича та Яременко Яніни Володимирівни для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,2500 га в селі Мовчани по вул. Мовчанівська,7, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у спільну сумісну власність громадян 
Пруднікової Олени Леонідівни, Пруднікова Сергія Володимировича, 
Пруднікова Дмитра Володимировича та Яременко Яніни Володимирівни 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0107) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Мовчани, по вул. Мовчанівська,7, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянам Прудніковій Олені Леонідівні, Пруднікову Сергію 
Володимировичу, Пруднікову Дмитру Володимировичу та Яременко Яніні 
Володимирівні право власності на земельнухТЦля.нкуг;ччЗа реєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме угайно Та--реєстрі прав власності 
на нерухоме майно. І/'^7/ ГкТд" уёС \

Безлюдівський селищний голова ~ Кузьмінов.

■



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Кучерук Юрію Михайловичу та Толмачової Валентини Володимирівни в 
селі Котляри по вул. Садовій. 10, Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кучерук Юрія 
Михайловича та Толмачової Валентини Володимирівни, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та екології, сесія Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кучерук Юрію 
Михайловичу та Толмачовій Валентині Володимирівні, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Котляри по вул. Садовій, 10, Безлюдівської селищної ради, Харківського 
району, Харківської області, розробник ТОВ «АРМАДАБУДПРОЕКТ» 
Кондратюк С.В.

2. Передати безкоштовно у спільну сумісну власність гр Кучерук Юрію 
Михайловичу та Толмачовій Валентині Володимирівні земельну ділянку 
(кадастровий номер 6325181201:00:004:0066) площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
села Котляри, по вул. Садовій, 10, Харківського району Харківської області.

3. Громадянам Кучерук Юрію Михайловичу та Толмачовій Валентині
Володимирівні право власності 
Державному реєстрі речових прав на 
на нерухоме майно.

на земельну ділянку зареєструвати в 
черухоме майно та реєстрі прав власності 

.Zv ..»У

М. КузьміновБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Шаніну Анатолію 
Михайловичу по вул. Садова,17 в 
селі Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Шаніна Анатолія 
Михайловича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шаніну 
Анатолію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Котляри, по вул. Садова. 17,
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шаніну Анатолію Михайловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:004:0067) площею 0.1632 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в м^жах населеного 
пункту села Котляри, по вул. Садовій, 17, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Шаніну Анатолію Михайловичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власност^наЛТёУрухч^ме майно.

Безлюдівський селищний голова ІІ23( Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Пивоваровій Юлії 
Леонідівні по вул. Садова, 16 в с. 
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодёксу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Пийоварової Юлії 
Леонідівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пивоваровій
Юлії Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Котляри по вул. Садовій, 16, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» ЖелезоваТетяна Олександрівна

2. Передати безкоштовно у власність гр. Пивоваровій Юлії Леонідівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:0(1:004:0069) площею 0.2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Котляри 
по вул. Садовій, 16, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Пивоваровій Юлії Леонідівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Марандян Артуру 
Норайровичу по вул. Садова,7 в с. 
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Марандян Артура 
Норайровича,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щоДо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марандян 
Артуру Норайровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Котляри по вул. Садовій,/, Безлюдівської 
селищної ради, Харківського району, Харківської області, розробник ФОП 
Придатко Олексій Володимирович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Марандян Артуру Норайровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:004:0068) площею 0.1995 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Котляри 
по вул. Садовій,?, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Марандян Артуру Норайровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної
ділянки гр. Момот Нелі Іванівні по
вул. Мовчанівська, 11 в селі
Мовчани.Харківського району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельною кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Момот Нелі 
Іванівни, враховуючи висновки постійної комісії, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Момот Нелі 
Іванівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0, 2101га. в селі Мовчани по вул. Мовчанівска, І 1. 
безлюдівської селищної ради. Харківського району. Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Момот Нелі Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0111) площею 0, 2101га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку 
споруд, за рахунок категорії земель житлової 

господарсь<их оудівель і 
а громадської забудови

безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Мочани по вул. 
Мовчанівська, 1 1, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Момот Нелі Іванівні право власності на земельну ділянку 
зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі 
прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Федорець Антоніні 
Сергіївні по пров. Ювілейний, 5, в 
с. Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Федорець 
Антоніни Сергіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Федорець 
Антоніні Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Котляри по гров. Ювілейний,5 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна

2. Передати безкоштовно у власність гр. Федорець Антоніні Сергіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0195) площею 0,1963 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Котляри 
по пров. Ювілейний,5, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Федорець Антоніні Сергіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Г Микола КУЗЬМІНОВ



s

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної
ділянки гр. Руденко Валентині
Миколаївні по вул. Мовчанівській, 27 
в с. Мовчани Харківського району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяві- гр. Руденко 
Валентини Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
І

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руденко 
Валентині Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1162 в селі Мовчани но вуї. 
Мовчанівській, 27, Безлюдівської селищної ради, Харківського району. 
Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» ЖелезоваТетяна Олександрівна

2. Передати безкоштовно у власність гр. Руденко Валентині Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0110) площею 0,1 162 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової "а громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Мочани 
по вул. Мовчанівській, 27, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Руденко Валентині Миколаївні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності на н

Безлюдівський селищний голова 2 //
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
площею 0,2500 га гр. Яновській 
Лілії Миколаївні в селі Мовчани по 
вул. Мовчанівській, 3 Харківського 
району Харківської області

Відповідно до ст.ст. і 18, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр.Яновської Лілії 
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Яновської 
Лілії Миколаївні для будівництва га обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Мовчани по вул. Мовчанівській,З, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської облаем, 
розробник ТОВ «Скіф» ЖелезоваТетяна Олександрівна

2. Передати безкоштовно у власність гр. Яновській Лілії Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0112) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. Мовчани 
по вул. Мовчанівській, 3, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Яновській Лілії Миколаївнгтграво власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстр речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме май

кола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голов;



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Пчолкіну Сергію 
Васильовичу по пров. Польовий,16, 
в селі Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Пчолкіна Сергія 
Васильовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пчолкіну 
Сергію Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Котляри, по пров. Польовий, 16, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Пчолкіну Сергію Васильовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:006:0069) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Котляри, по пров.Польовий, 16, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Пчолкіну Сергію Васильовичу право власності на
земельну ділянку зареєструв 
нерухоме майно та реєстрі

-державному реєстрі речових прав на 
а нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищни



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0750 га гр. 
Пашковій Юлії Миколаївні в с.
Котляри по вул. Вишневій, 6 
Харківського району Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Пашкової Юлії 
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Пашковій Юлії Миколаївні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Котляри, по вул. 
Вишневій,6, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Пашковій Юлії Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0197) площею 0,0750 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в метрах населеного 
пункту села Котляри, по вул. Вишневій,6, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Пашковій Юлії Миколаївні щра во власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному, реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухомі уіайно.
Безлюдівський селищний голова \ у Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Ворошиловій Юлії 
Андріївні по вул. Центральна,41, в 
селі Мовчани Харківського району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр Ворошилове!' 
Юлії Андріївни. Враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Ворошиловій Юлії Андріївні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1450 га в селі 
Мовчани, по вул. Центральній,41, Безлюдівської селищної радй, Харківського 
району, Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна 
Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ворошиловій Юлії Андріївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0113) площею 0,1450 
га, для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Мовчани, по вул. Центральній,41, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Ворошиловій Юлії Андріївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.— .

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА >АДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

а

VII сесія \ НІ ск.ткання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у влаеніегь земельної 
ділянки гр. Вінявській Юлії 
Іванівні по вул. Аерофлотська,15-В 
в селі Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118. 121. Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр' керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Вінявської Юлії 
Іванівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИ РІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою що/.о встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Вінявській 
Юлії Іванівні для ведення садівництва в селі Котляри, по вул. Аерофлотська, 
15-В Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Меркело Юлія Олексіївна.

Передати безкоштовно у власність гр. Вінявській Юлії Іванівні
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0194) площею 
0.0398га, для ведення садівництва за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови зі зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Котляри. но вул. Аерофлотській 15-В, Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Вінявській Юлії Івановій право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме ма

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Погорєльцеву Юрію Петровичу в селі 
Мовчани по вул. Мовчанівській, 40.

Розглянувши заяву гр. Погорєльцева Юрія Петровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,2500 га та ведення особистого 
селянського господарства площею 0,2845 га в селі Мовчани по вул. 
Мовчанівська,40 керуючись ст. 12,1 18, 186-1, Земельного Кодексу України. 
ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Погорєльцеву Юрію Петровичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, площею 0,2500 га за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови та ведення особистого селянського господарства орієнтовно площею 
0,2845 га категорії земель житлової та громадської забудови зі зміною 
цільового призначення на землі сільськогосподарського призначення 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села Мовчани по 
вулиці Мовчанівська,40, Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають прево виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.
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3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 1 та витяг з Державною 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення На постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ковтун Сергію Юрійовичу в с. Котляри 
по вул. Б. Хмельницького, 59.

Розглянувши заяву гр. Ковтун Сергія Юрійовича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Котляри по вул. Б. Хмельницького, 59, керуючись ст. 12,118, 1 86-1, 
Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ковтун Сергію Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
с. Котляри по вул. Б.Хмельницького, 59, Харківського району Харківської 
області. і

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають і раво виконувані 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласіи на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

й селищний голова / 2 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Матюріну Валерію 
Валерійовичу в с. Кирсанове по вул. Тепличній.

v
Розглянувши заяву гр. Матюріна Валерія Валерійовича з проханням 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 
Кирсанове по вулиці Тепличній, прилеглої до земельної ділянки №17, 
керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Матюріну Валерію Валерійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,3650 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення в с. Кирсанове по вул. Тепличній 
(прилеглої до земельної ділянки № 17) Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської релищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Бикову Андрію 
Володимировичу в с. Лизогубівка по вул. Лісна, 
39.

Розглянувши заяву гр. Викова Андрія Володимировича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лизогубівка по вул. Лісна,39, керуючись ст. 12,1 1 8, 186-1, Земельного Кодексу 
України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бикову Андрію Володимировичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,2000 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення в с. Лизогубівка по вул. Лісній,39 
Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають пр^іво виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

I ^e'Vr— «АЬу Гкіді йИ
Безлюдівський селищний голова //її Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Калітєєвській Оксані 
Олександрівні по вул.Шкільна,6в селі 
Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу Укра'ни, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Калітєєвської 
Оксани Олександрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Калітєєвській 
Оксані Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Шкільній,6, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Калітєєвській Оксані 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0042) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлрвого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту с. Лизогубівка, по вул. Шкільній,6, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Калітєєвській Оксані Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Реброву Петру Івановичу по 
вул. Зарічній,5, в селі Хмарівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Реброва Петра 
Івановича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Реброву Петру 
Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Хмарівка, вул. Зарічна,5, Безлюдівської 
селищної ради, Харківського району, Харківської області, розробник ФО-П 
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Реброву Петру Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:014:0017) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с. Хмарівка, вул. Зарічна,5, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Реброву Петру Івановичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речови^ прав на Нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Кр



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Матюріну Валерію 
Валерійовичу вул. Теплична,!7, в селі 
Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Матюріна 
Валерія Валерійовича,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості гр. Матюріну 
Валерію Валерійовичу для будівництва та обслуговування житг свого будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Кирсанове, вул. Теплична, 17, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Матюріну Валерію 
Валерійовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:002:0014) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Кирсанове по вул. Тепличній, 17, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Матюріну Валерію Валерійовичу праео власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

// °
г - -т £Безлюдівський селищним голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання 

■
РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і р. 
Старову Кирилу Петровичу в селі Лизогубівка по вул. Цен і ральна, І44 
Харківського району.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старова Кирила 
Петровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Старову 
Кирилу Петровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул.Центральній,144
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Іванов Юрій Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Старову Кир злу Петровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0035) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Лизогубівка, по вул. Центральній, 144, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Старову Кирилу Петровичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова М. Кузьмінов.

1



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Кулик 
Сергію Володимировичу по вул. 
Поштова,24, в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Кулик Сергія 
Володимировича, враховуючи висновжи постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА.

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Поштова,24, в 
селі Лизогубівка Безлюдівської селищної ради, розробник ФО-П Ткаченко
Дмитро Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кулик Сергію Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:003:0062) площею 0.2500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту селі Лизогубівка по 
вул. Поштова, 24, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Кулик Сергію Володимировичу право власності на
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Кулик 
Тетяні Григорівні по вул.
Поштова,22, в селі Лизогубівка

Відповідно до ст.ст. 118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України ’’Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Кулик Тетяни 
Григорівни, враховуючи висновки постійної комісії з земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Поштовій,22, в 
селі Лизогубівка Безлюдівської селищної ради. Розробник ФО-П Ткаченко 
Дмитро Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кулик Тетяні Григорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:003:0067) площею 0,2500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту селі Лизогубівка по 
вул. Поштовій, 22, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Кулик Тетяні Григорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речойих прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно. .-——

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТ 
VII сесія VIII скликання

. РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Ткаченко 
Дмитру Миколайовичу по вул. 
Поштова,55, в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Ткаченко Дмитра 
Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1984 га, для будівництва і обслуговування житйового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Поштова,55, в 
селі Лизогубівка Безлюдівської селищної ради. Розробник ФО-П Ткаченко
Дмитро Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ткаченко Дмитру 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:003:0063) 
площею 0,1984 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
селі Лизогубівка по вул. Поштовій, 55, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Ткаченко Дмитру Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 20211 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Мозговому 
Сергію Сергійовичу по вул.
Поштова,35, в селі Лизогубівка

Відповідно до ст.ст. 118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Мозрового Сергія 
Сергійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2445 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Поштова,35, в 
селі Лизогубівка Безлюдівської селищної ради. Розробник ФО-П Ткаченко 
Дмитро Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Мозговому Сергію Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:003:0064) площею 0,2445 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту селі Лизогубівка по 
вул. Поштовій, 35, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Мозговому Сергію Сергійовичу право власності па 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речрвих прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

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

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Бііудова Сергія 
Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудову 
Сергію Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул. Лісній,26 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Федоренко Віктор Миколайович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудову Сергія Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0046) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Лизогубівка, по вул. Лісній,26, Харківського району Харківської Області.

3. Громадянину Блудову Сергію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова М. Кузьмінов.



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Корінчак Олені Іванівні по 
вул. Луговій, 3 в селі Лизогубівка

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Корінчак Олени 
Іванівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодф встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Корінчак 
Олені Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Луговій,З, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр.Корінчак Ользі Іванівні земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0046) площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
с. Лизогубівка, по вул. Луговій, 3, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Корінчак Ользі Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Шираю Михайлу Макаровичу 
по вул. Польовій, 10, в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ширая Михайла 
Макаровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шираю 
Михайлу Макаровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Польовій. 10, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шираю Михайлу Макаровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0045) площею 0,2035 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с. Лизогубівка, по вул. Польовій, 10, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Шираю Михайлу Макаровичу право власності на
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 

 

нерухоме майно та реєстрі прав власнос^Га нерухбме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Токуленко Вікторії 
Олександрівні по вул. Лісній, 44 в селі 
Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Токуленко 
Вікторії Олександрівни, враховуючи висновки постійної ком сії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) fp. Токуленко 
Вікторії Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Лісній,44, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Токуленко Вікторії 
Олександрівні земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0047) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту с. Лизогубівка, по вул. Лісній,44, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Токуленко Вікторії Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності На нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова /ц Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Прядка Наталі Володимирівні 
по вул. Миру, 23 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись! ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Прядка Наталі 
Володимирівні, враховуючи висновки постійної комісії з земельних ВІДНОСНІЇ, 
селигцна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Прядка І Іаталі 
Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Миру,23, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Прядка Наталі Володимирівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:008:0054) площею 0,2000 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с. Лизогубівка, по вул. Миру,23, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Прядка Наталі Володимирівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. 
Биковій Тетяні Василівні в с. Лизогубівка по 
вул. Центральній Харківського району, 
Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Викової Тетяни 
Василівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Биковій Тетяні Василівні для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1928 га в с. Лизогубівка по вул. Центральній 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Биковій Тетяні Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0039) площею 
0,1928га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту с. Лизогубівка, по вул. Центральній, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Биковій Тетяні Василівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме мщінб. "х

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Зеєвій Тетяні Стефанівні по вул. 
Центральній, 52 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Зеєвої Тетяни 
Стефанівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зеєвій Тетяні 
Стефанівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул. Центральній,52, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Зеєвій Тетяні Стефанівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0046) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с. Лизогубівка, по вул. Центральній, 52, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Зеєвій Тетяні Стефанівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме мадяр

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудовій Марії Опанасівні по 
вул. Шубінській, 27 в селі ПІубіне.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудової Марії 
Опанасівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодр встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудовій Марії 
Опанасівніі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Шубіне, по вул. Шубінській,27, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудовій Марії Опанасівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181505:00:003:0025) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Шубіне по вул. Шубінській, 27, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Блудовій Марії Опанасівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме ма

2 < Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Сад Івану Володимировичу по 
вул. Центральній, 67 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Сад Івана 
Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сад Івану 
Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Детральній,67 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Сад Івану Володимировичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:005:0043) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с. Лизогубівка, по вул.. Центральній, 67,‘ Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Сад Івану Володимировичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

I
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудовій Зої Григорівні по 
вул. Тепличній, 43 в селі Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 сі. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудової Зої 
Григорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудовій Зої 
Григорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Кирсанове, по вул. Тепличній,43, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської облас і і, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудовій Зої Григорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0015) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Кирсанове по вул. Тепличній, 43, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Блудовій Зої Григорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на незухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова /А] Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Пономаренко Івану 
Михайловичу по вул. Озерній, 10-А в селі 
Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Пономаревка 
Івана Михайловичу, враховуючи висновки постійної комісії з низань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пономаренко 
Івану Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вуз. Озерна, 10-А 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Пономаренко Івану 
Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:010:0035) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Лизогубівка, по вул. Озерна, 10-А, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Пономаренко Івану Михайловичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова

і



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Харіну Василю Федоровичу 
по вул. Поштова,5, в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Харіна Василя 
Федоровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр] Харінх Василю 
Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Поштова.5. 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Харіну ВасиИю Федоровичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0047) площею 0,1825 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту село Лизогубівка, по вул. Поштовій,5, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Харіну Василю Федоровичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно. , ""х

Безлюдівський селищний голова з ! і Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Белевцову Василю 
Сергійовичу в селі Лизогубівка по вул. 
Центральна,33 Харківського району, 
Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Белевцова Василя 
Сергійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада.

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Белевцову 
Василю Сергійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул. Центральній,33 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Белевцову Василю Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0027) площею 0.2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Лизогубівка, по вул. Центральній,33, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Белевцову Василю Сергійовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

М. Кузьмінов.Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Дьякову Андрію 
Михайловичу в селі Темнівка по вул. 
Харківській,16 Харківського району.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр Дьякова Андрія 
Михайловича, враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада.

І ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьякову 
Андрію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Темнівка по вул. Харківській, 16 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Дьякову Андрію Михайловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181503:00:003:0054) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Темнівка, по вул. Харківській, 16, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Дьякову Андрію Михайловичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нёрухбме майно.

Безлюдівський селищний голова М. Кузьмінов.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр Старовій Ліні Михайлівні 
по вул. Нова,6, в селі Лизогубівка .

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старової Ліни 
Михайлівни, враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земегьної ділянки у 
власність гр. Старовій Ліні Михайлівні для ведення особистою селянського 
господарства площею 0,2018 га по вул. Нова,6, в селі Лизогубівка,
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської об.часті, 
розробник ФО-П Радіонова Юлія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Старовій Л ні Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:009:0032) площею 0,2018 
га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок категорії 
земель сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту по вул. Нова,6, села Лизогубівка, Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянці Старовій Ліні Михайлівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на герухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майна- •

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

1
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Белевцовій Олені Іванівні в 
селі Лизогубівка по вул. Поштовій,!7 
Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Белевцової Олени 
Іванівни, враховуючи висновки постійно діючої комісії з питень земельних 
відносин, селищна рада.

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Белевцовій 
Олені Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул|. Поштовій, 17 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Белевцовій Олені Іванівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0049) площею 0,1785 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Лизогубівка, по вул. Поштовій. 17.1 Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Белевцовій Олені Іванівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речови^ прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно

Безлюдівський селищний голова М. Кузьмінов.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Веденьєвої Вірі Єгорівні 
по вул. Тепличній,44, в селі
Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Веденьєвої Віри 
Єгорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Веденьєвій 
Вірі Єгорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Кирсанове по вул. Тепличній,44, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харк вської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович

2. Передати безкоштовно у власність гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0113) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель і споруд, за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Кирсанове по вул. Тепличній,44, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Веденьєвій Вірі Єгорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речоврх прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудову Віталію 
Олександровичу в селі Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, н. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудова Віталія 
Олександровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Блудову Віталію Олександровичу для веденья особистого 
селянського господарства площею 1,0000 га в селі Кирсанове, Безлюдівської 
селищної ради, Харківського району, Харківської області, розробник ФО-І1
Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність, гр. Блудову Віталію 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181502:00:005:0008) площею 1,0000 га, для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок категорії земель сільськогосподарського 
призначення Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту села 
Кирсанове, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Блудову Віталію Олександовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Миколі КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудову Дмитру 
Олександровичу по вул. Тепличній, 41-А 
в селі Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Блудова Дмитра 
Олександровича, враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудову 
Дмитру Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Кирсанове, по вул. 
Тепличній,41-А, Безлюдівської селищної ради, Харківського району. 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. БлГдову Дмитру 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181502:00:001:0012) площею 0,2000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту села Кирсанове по вул. Тепличній, 
41-А, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Блудову Дмитру Олександровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова / Д Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудову Віталію 
Олександровичу по вул. Тепличній, 
43-Г в селі Кирсанове, Харківського 
району

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр' ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Блудова Віталія 
Олександровича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Тепличній,43-Г 
в селі Кирсанове Безлюдівської селищної ради, Розробник ФО-П Мозговий 
Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудову Віталію 
Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181502:00:001:0014) площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту в селі Кирсанове по вул. Тепличній, 43-Г Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Блудову Віталію Олександровичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власно^! на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВV-vPJ 7Ы/



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року $ Г

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Кумейко Ганні 
Григорівні по вул. Тепличній, в селі 
Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кумейко Ганни 
Григорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

’ З

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Кумейко Ганні Григорівні, для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,3939 га в селі Кирсанове, по вул. Тепличній. 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району. Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кумейко Ганні Григорівні, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0019) площею 
0,3939га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту селі Кирсанове, по вул. Тепличній, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Кумейко Ганні Григорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речовйх прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме май

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Харіну Ігору Євгеновичу 
по вул. Нова, 42 в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу Україгіи, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Харіна Івана 
Євгеновича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Харіна Ігора Євгеновича для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,2500 га в селі Лизогубівка, по вул. Нова, 42 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Харіну Ігору Євгеновичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:009:0031) площею 
0,2500га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із змщою цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту селі Лизогубівка, по вул. Новій/2 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Харіну Ігору Євгеновичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. 
Чивичилову Володимиру Володимировичу в селі 
Лизогубівка по вул. Нова, 44.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Чивичилова 
Володимира Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Чивичилову Володимиру Володимировичу для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,2500 га в селі Лизогубівкав, 
по вул. Новій,44, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Чивичилову Володимиру 
Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500га, (кадастровий номер 
6325181501:00:009:0033) для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту с. Лизогубівка вул. Нова,44 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Чивичилову Володимиру Володимировичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі пра

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Мєдєнцевій Катерині 
Володимирівні по вул. Новій, 50, в с. 
Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Мєдєнцевої 
Катерини Володимирівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мєдєнцевій Катерині Володимирівні для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3500 га в селі Лизогубівкав, по вул. 
Новій,50, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин лександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Мєдєнцевій Катерині 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:009:0657) 
площею 0,3500га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту с. Лизогубівка, nd вул. Новій,50 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Мєдєнцевій Катерині Володимирівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 

е майно.

Микола КУЗЬМІНОВ І

нерухоме майно та реєстрі прав власності

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Калітєєвському Ярославу Володимировичу 
в с. Лизогубівка по вул. Шкільній Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Калітєєвського 
Ярослава Володимировича, враховуючи висновки постійної кбмісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Калітєєвському Ярославу Володимировичу для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1500 га в с. Лизогубівка по вул. 
Шкільній Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Калітєєвському Ярославу 
Володимировичу земельну ділянку ! (кадастровий номер 
6325181501:00:011:0043) площею 0,1500га, для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок категорії земель житлово! та громадської 
забудови із зміною цільового призначення на землі сільськогосподарського 
призначення Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту с. 
Лизогубівка, по вул. Шкільній Харківського району Харківсько)’ області.

3. Громадянину Калітєєвському Ярославу Володимировичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова М. Кузьмінов.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАС
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Ковальову Володимиру 
Володимировичу в с. Лизогубівка, 
вул. Лікарська.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ковальова 
Володимира Володимировича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ковальову Володимиру Володимировичу для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0870 га в селі Лизогубівкав, вул. 
Лікарська, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ковальову Володимиру 
Володимировичу земельну ділянку площею 0,0870га, (кадастровий номер 
6325181501:00:011:0045) для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту с. Лизогубівка по вул. Лікарській
Харківського району Харківської області.

3. Громадяну Ковальову Володимиру Володимировичу право власності
на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та реєстрі прав власності.,.иаг ме майно.

Ми ко. а КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Белевцову Василю Сергійовичу в селі 
Лизогубівка по вул. Центральній ,33

Розглянувши заяву гр. Белевцова Василя Сергійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовно площею 0,1700 га в с. Лизогубівка по вулиці Центральній,33, 
керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, сД50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Белевцову Василю Сергійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовно площею 0,1700 га за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту села Лизогубівіка по вулиці 
Центральній,33, Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питаїї^Деойіа-'Щіїо-скономічного розвитку, 
екології та земельних відносин.

it'd,
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

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 смт Хорошеве 
по пров. Вишневий, 3, Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Гричановської 
Тетяни Володимирівни,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гричановській 
Тетяні Володимирівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1500га в смт Хорошеве по пров. 
Вишневий,3 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Меркело Юлія Олексіївна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Гричановській Тетяні 
Володимирівні земельну ділянку (кадастровий номер 632515^100:00:007:0119) 
площею 0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Хорошеве, по пров. Вишневий,3, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Гричановській Тетяні Володимирівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному, реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Нечипоренко Марії 
Микитівні в емт Хорошеве по вул. 
Кар'єрній, 19, Харківського району, 
Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Нечипоренко 
Марії Микитівни,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нечипоренко 
Марії Микитівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1073 га в емт Хорошеве по вул. 
Кар'єрній,!9, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Нечипоренко Марії Микитівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:010:0134) площею 
0,1073га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту емт Хорошеве, по вул. Кар'єрній,!9, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Нечипоренко Марії Микитівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному р^ДрГ'речових прав на нерухоме майно 

 

та реєстрі прав власності на нерухом^маино.

й! 4S х’?"

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр. 
Петленко Людмилі Дмитрівні по вул. 
Миру,45, в смт Хорошеве Харківського 
району Харківської області

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Петленко 
Людмили Дмитрівни, враховуючи висновок постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петленко 
Людмилі Дмитрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Хорошеве, по вул. Миру,45, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Петленко Людмилі Дмитрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:015:0053) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлової^ будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Хорошеве, по вул. Миру,45, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Петленко Людмилі Дмитрівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Безлюдівський селищний голова /7/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

Пре передачу у власність земельної ділянки гр. Водолазі Вірі Олексіївні в 
смт Хорошеве по вул. 8-го Березня 16 Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст, 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядувань я в Україні" та заяви гр. Водолаги Віри 
Олексіївни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 
земельних відносин та екології, селишна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Водолазі Вірі 
Олексіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Хорошеве по вул. 8-го Березня, 16 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Федоренко В.М..

2. Передати безкоштовно у власність гр. Водолазі Вірі Олексіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:003:0059) площею 
0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Хорошеве, по вул.8-го Березня,!6, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Водолазі Вірі Олексіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речовйх прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

иколй КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1500 га гр. 
Толстоуховій Яні Олександрівні в емт. 
Хорошеве по вул. Дачній, 11-А 
Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр.Толстоухової Яни 
Олександрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянк^), по вул. Дачній, 11-А в 
емт Хорошеве Безлюдівської селишної ради, Розробник ФО-П Бондаренко 
Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Толстоуховій Яні Олександрівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:018:0105) площею 0,1500 
га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту емт Хорошеве по вул. 
Дачній,! 1-А Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Толстоуховій Яні Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному,^реєстрі речових прав па 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Малюкіній Наталії Миколаївні в смт 
Хорошеве по пров. Залізничному, 10-А, Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Мілюкіної 
Наталії Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 
питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Малюкіній Наталії’ Миколаївні для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0780 га в смт Хорошеве, по пров. 
Залізничному, 10-А, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Білоусов Євгеній Вікторович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Малюкіній Наталії Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:021:0068) площею 
0,0780га, для ведення особистого селянського господарству, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту смт. Хорошеве, по пров. 
Залізничному, 10-А Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Малюкіній Наталії Миколаївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола Кузьмінов



і
УКРАЇНА

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Водолазі Вірі Олексіївні в смт Хорошеве 
по вул. 8-го Березня,!6.

Розглянувши заяву гр. Водолага Віри Олексіївни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земецьної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в смт Хорошеве 
по вулиці 8-го Березня,16, керуючись ст.12,118, 186-1. Земельного Кодексу 
України, ст.50. 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії селищної ради з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Водолазі Вірі Олексіївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,2100 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення в смт Хорошеве по вул. 8-го Березня, 16. 
Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний
термін 
роботи

замовити у суб'єктів господарювання, що 
із землеустрою, згідно із законом.

мають право виконувати

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з питань земед відносин та екології.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Поляковій Наталії Іллівні в 
емт Безлюдівка по вул. Степовій, 29.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Поляковій Наталії 
Іллівні, враховуючи висновки постійної комісії з земельних питань, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодс встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Поляковій 
Наталії Іллівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Безлюдівка по вул. Степовій, 29 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф», ФО-П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Поляковій Наталії Іллівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:05:002:0189) площею 
0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту емт Безлюдівка, вул. Степова,29, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Поляковій Наталії Іллівні пра^о власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме мащ

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність 
земельної ділянки гр. Приз- 
Колісник Лілії Сергіївні по вул. 
Огородній , 27 А в смт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст. 118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Приз-Колісник Лілії 
Сергіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1500 га у власність, із земель категорії житлової та громадської 
забудови Приз-Колісник Лілії Сергіївні, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по 
вул. Огородній (біля будинку № 27) в смт Безлюдівка Безлюдівської селищної 
ради, розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці (кадастровий номер 
6325155600:00:031:0081 ) смт Безлюдівка, вулиця Огородня, 27 /і.

3. Передати безкоштовно у власність гр. Приз-Колісник Лілії Сергіївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0081) площею 0,1500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт Безлюдівка по 
вул. Огородній(біля будинку № 27), Харківського району Харківської області.

4. Громадянці Приз-Колісни ~ ’¥-С,ергіївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Держав^рмуреєстрг>речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на не

А ї В У

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний го



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кириленко Андрію 
Анатолійовичу в емт Безлюдівка по вул. 
Молодіжна.

Розглянувши заяву гр. Кириленко Андрія Анатолійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовно площею 0,1000 га в емт. Безлюдівка по вул. Молодіжній (біля 
будинку № 86), керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, 
ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 
земельних питань, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кириленко Андрію Анатолійовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ’ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,1000 га за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту зі зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення в сМт Безлюдійка по вул. 
Молодіжній (біля будинку № 86) Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішенгія--пекласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних іЦ^носин та екології.

і
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Сколоті Ніні 
Олександрівні в смт Безлюдівка по пров. 
Журавлиний, 7.

Розглянувши заяву гр. Сколоти Ніни Олександрівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в смт. Безлюдівка 
по пров. Журавлиний,?, керуючись ст.12,118, 186-1 Земельного Кодексу
України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сколоті Ніні Олександрівні на рбзробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,1200 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту із зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення в смт Безлюдівка по пров. 
Журавлиний,?, Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та екології1 (Шматько Ю.І.).

Is3! )І 4 si
Безл юд і всь ки й сел и щ н и й голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАМ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Григоровій Галині Павлівні 
по пров. Ветеринарний, 7-А, в смт 
Безлюдівка

Відповідно до ст.ст. 118,121 Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", та заяви гр. Григорової Галини 
Павлівни,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 
та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність, із земель категорії житлової та громадської забудови площ,ею 
0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), І ригоровій Галині 
Павлівні по провулку Ветеринарному,?-А, в смт Безлюдівка Безлюдівської 
селищної ради, Розробник ФО-П Рясн енська Оксана Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Григоровій Галині Павлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:033:0062) площею 0,1500 
га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови 
Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту смт Безлюдівка по 
провулку Ветеринарному, 7-А, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Григоровій Галині Павлівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

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

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Кас'янова 
Олександра Вікторовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Кас'янову Олександру Вікторовичу для будівництва 
індивідуальних гаражів в селі Котляри, по вул. Миру, Безлюдівської селищної 
ради, Харківського району, Харківської області, розробник ТОВ «Скіф» -П 
Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Кас'янову Олександру 
Вікторовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:003:0184) 
площею 0,0046 га, для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної 
ради в межах населеного пункту села Котляри, по вул. Миру, Харківського 
району Харківської області.

3. Громадянину Кас'янову Олександру Вікторовичу граво власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно,

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Блакитному Максиму Костянтиновичу 
в емт Безлюдівка по вул. Перемоги № 1-3.

Розглянувши заяву гр. Блакитного Максима Костянтиновича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Безлюдівка по вул. Перемоги 
№ 1-3, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії селищної 
ради з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Блакитному Максиму Костянтиновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
емт Безлюдівка по вул. Перемоги № 1-3, Харківського району Харківської 
області.

2. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці смгг Безлюдівка 
вул.Перемоги, 1-3, Харківського району Харківської області.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділярки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської ерлищної ради .

5. Контроль за виконанням рішетйя покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

//^ .o’/ і ы. 1 z 1 Х'ё, k? W

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Пшеничних Арсенію Юрійовичу в смт 
Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. № 1-3).

Розглянувши заяву гр. Пшеничних Арсенія Юрійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. 
№ 1-3), керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селиш на рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Пшеничних Арсенію Юрійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
смт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. № 1-3), Харківського району 
Харківської області.

2. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці смт Безлюдівка по вул.
Перемоги 1-Л, Харківського району Харківської області

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної діляцки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

5. Контроль за виконанням рішення покласти йа постійно діючу комісію
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відй^і
Безлюдівський селищний голова //^(^

син та екології.
Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Зезюкову Юрію Петровичу в смт 
Безлюдівка по вул. Перемоги(біля буд. №1-Ж).

Розглянувши заяву гр. Зезюкова Юрія Петровича з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жиїлового будинку, господарських будівель і 
споруд в смт Безлюдівка по вул. Перемо™ буд.№|-Ж, керуючись ст.12,118, 
186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельнйх відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зезюкову Юрію Петровичу на ррзробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земеЬь житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
смт Безлюдівка по вул. Перемоги( біля буд.№1-Ж), Харківського району 
Харківської області.

2. .Присвоїти поштову адресу земельній ділянці смт Безлюдівка по вул. 
Перемоги 1-І, Харківського району Харківської області

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений у встановленому законе^ порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

5. Контроль за виконанням рішещгй покласти надюстіййо діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельцих відносин та екології.
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Пшеничних Данилу Юрійовичу в емт 
Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. № 1-Ж).

Розглянувши заяву гр. Пшеничних Данила Юрійовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. 
№ 1-Ж), керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в У країні»,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пшеничних Данилу Юрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,1500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
емт Безлюдівка по вул. Перемоги (біля буд. № 1-Ж), Харківського району 
Харківської області.

2. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці емт Безлюдівка по вул. 
Перемоги 1-К, Харківського району Харківської області

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

4. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

5. Контроль за виконанням рішення покласти надюбтійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Карунець Григорію 
Павловичу по вул. Степовій,? в селі 
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні"1 та заяви гр. Карунець 
Григорія Павловича,враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Карунець 
Григорію Павловичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Котляри, по вул. Степовій,?. 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Карунець Григорію Павловичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:005:0073) площею 0,1736 
га, для будівництва та обслуговування житловогр будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту селі Котляри по вул. Степовій,?, Харківського району Харківської

чу правО власності на 
єстрі речових прав на 
майно.

Микола КУЗЬМІНОВ

Громадянину Карунець Григорію 1kа.
земельну ділянку зареєструвати в Державному pt 
нерухоме майно та реєстрі прав власності хоме

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

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

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Котляр Михайла 
Івановича, враховуючи висновки постійної комісії з земельних питань, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Котляр Михайлу Івановичу, для ведення особистрго селянського господарства 
площею 0,12 га за рахунок земель житлової та громадської забудови зі зміною 
цільового призначення на землі сільськогосподарського призначення 
(кадастровий номер 6325181201:00:001:0196) в селі Котляри, по вул. Тихій,47, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ТОВ «Скіф» Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Котляр Михайлу Івановичу, 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0196) площею 0.1200 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового призначення на 
землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в 
межах населеного пункту села Котляри по вул. Тихій,47, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Котляр Михалу Івановичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

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

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяві гр. Белєвцева 
Миколи Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Белєвцеву 
Миколі Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул. Шкільна,53, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Белєвцеву Миколі 
Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0038) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Лизогубівка, по вул. Шкільна,53, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Белєвцеву Миколі Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова XV Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні в селі 
Кирсанове по вул. Тепличній,44.

Розглянувши заяву гр. Веденьєвої Віри Єгорівни з проханням надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в селі Кирсанове 
по вул. Тепличній,44, керуючись ст. 12,118, 186-г1, Земельного Кодексу 
України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Веденьєвій Вірі Єгорівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовно площею 0,1900 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту села Кирсанове по вул. 
Тепличній,44 , Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної діля іки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Пономаренко Тетяні Петрівні в селі 
Лизогубівка по вул. Озерній,16-А.

Розглянувши заяву гр. Пономаренко Тетяни Петрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вул. Озерній, 16-А, 
керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місневе 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пономаренко Тетяні Петрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,2500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
села Лизогубівка по вул. Озерній, 16-А, Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова ІЛ-1 Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСІІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Біловодському Леоніду 
Володимировичу, гр. Біловодській Інні Володимирівні та Біловодському 
Олексію Володимировичу в емт Безлюдівка по вул. Молодіжній. 19, 
Харківського району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" таї заяви гр. мловодського 
Леоніда Володимировича, гр. Біловодської Інни Володимирівни та 
Біловодського Олексія Володимировича, враховуючи висновки постійної 
комісії з земельних питань, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель, і споруд гр. 
Біловодському Леоніду Володимировичу, гр. БіловодСькій Інні Володимирівні 
та Біловодському Олексію Володимировичу в емт Безлюдівка по вул. 
Молодіжній, 19, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Немченко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у сумісну спільну власність гр. Біловодському 
Леоніду Володимировичу, гр. Біловодській Інні Володимирівні та 
Біловодському Олексію Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325155600:05:002:0100) площею 0,1500га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту емт Безлюдівка, вул. Молодіжна, 19, 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянам Біловодському Леоніду Володимировичу. Біловодській 
Інні Володимирівні та Біл оводе ькомуХ^лекщВ», Володимировичу право 
власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та реєстрі прав •й’ла'Снрг^ нЬ нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова УрМУ f /Микола КУЗЬМІНОВ
<?■...*-^043^’^
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. 
Лебедеву Миколі Івановичу по пров. Боровому,!8 
в селі Подольох.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний, кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Лебедева Миколи 
Івановича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щбдо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лебедеву 
Миколі Івановичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Подольох, по пров. Боровому, 18 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Лебедеву Миколі Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:002:017) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в Межах населеного 
пункту села Подольох по пров. Боровому,18, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Лебедеву Миколі Івановичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

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 смт Хорошеве по 
пров. 1-го Травня,3 Харківського району Харківської області

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр Назарової Віри 
Василівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Назаровій Вірі 
Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1240 га в смт Хорошеве, по 
пров. 1-го Травня,3 Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Іванова Лілія Валентинівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Назаровій Вірі Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:010:0105) площею 0,1240 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Хорошеве по пров. 1-го Травня,3 Харківського райцну Харківської 
області.

3. Громадянці Назаровій Вірі Василівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про внесення змін до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 22.12.2020р.

Розглянувши заяву гр.. Юдіна Богдана Валерійрвича з проханням внести 
зміни до рішення II сесії Безлюдівської селищної1 * 3 ради VIII скликання від 
22.12.2020р.» Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка по вул. Вишневій 
(біля ділянки 50,51)та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства в смт Безлюдівка по вул. Вишневій (біля буд.№50,51), орієнтовно 
площею 0,1000 га, керуючись ст. 12,118,186-1, Земельного кодексу України, 
ст. 50,51 Закону України «Про землеустрій ст. 26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

1. Внести зміни до рішення II сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 22.12.2020р. та викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Юдіну Богдану Валерійовичу. на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в смт Безлюдівка по вул. Вишневій (біля 
буд.№50,51), орієнтовно площею 0,1000 га, за рахунок земель категорії 
житлової та громадської забудови зі зміною цільового призначення на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Безлюдівка по вул. Вишневій (біля ділянки 50,51), 
Харківського району Харківської області.
2 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки замовити у субєктв 
господарювання, що мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із 
законом.
3. Проект землеустрою подати на розгляд та затвердження до Безлюдівської

ВИРІШИЛА:



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Старову Артему Михайловичу в 
селі Лизогубівка по вул. Луговій,39.

Розглянувши заяву гр. Старова Артема Михайловича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по вулиці Луговій,39, 
керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Старову Артему Михайловичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
орієнтовно площею 0,2500 га за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
селі Лизогубівка по вул. Луговій, 39, Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом іорядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова //І, Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
VII сесія VIII скликання

ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Волк Світлані Олександрівні, в смі 
Васищеве по вул. Шевченка (біля домоволодіння № 94).

Розглянувши заяву гр. Волк Світлани Олександрівни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення садівництва в смт Васищеве по вулиці 
Шевченка (біля домоволодіння № 94), керуючись ст. 12,1 18, 186-1, Земельного 
Кодексу України, ст.50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Волк Світлані Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва, орієнтовно площею 0,1000 га за рахунок категорії земель 
житлової та громадської забудови зі зміною категорії земель на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Васищеве по Шевченка, (біля домоволодіння № 94), . 
Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної діляї ки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з пиі аущ-тг^«дгни\ відносин та екології.

Безлюдівський селищний го.фйа Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Автайкіну М.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та заяви гр. Автайкіна М.В., 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Автайкіна 
Миколи Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Автайкіну Миколі Васильовичу 
земельну ділянку №1311 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1339), площею 0,2267 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Автайкіну Миколі Васильовичу право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1339) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

V/; У . < г
Безлюдівський селищний голова /и Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Селевко С.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Селевко С.В., враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Селевко Сергія 
Вікторовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами населеного пункту емт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Селевко Сергію Вікторовичу 
земельну ділянку №864 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1337), площею 0,2107 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Селевко Сергію Вікторовичу право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1337) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

/уХ ' 'ч.
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Сташевській Н.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Сташевської Н.І., 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр,Сташевської 
Наталії Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Сташевській Наталії Іванівні 
земельну ділянку №518 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1332), площею 0,2151 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Сташевській Наталії Іванівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1332) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Трофименко Н.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Трофцменко Н.М., 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Трофименко 
Ніни Миколаївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Трофименко Ніні Миколаївні 
земельну ділянку №1297 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1335), площею 0,2267 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Трофименко Ніні Миколаївні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1335) зареєструвати в
Державному реєстрі речових прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова

на нерухоме майно та реєстрації прав

с~р

/V Микола КУЗЬМІНОВ
у ЧЇЖУ /rjZ її



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Селевко М.В. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківсько'! області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Селевко М.В.. враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Селевко 
Михайла Вікторовича для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту емт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Селевко Михайлу Вікторовичу 
земельну ділянку №863 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1338), площею 0,2108 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Селевко Михайлу Вікторовичу право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1338) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

я/ С' дх.'’- ’

Безлюдівський селищний голова / ^/ Микола КУЗЬМІНОВ7



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Селевко В.М. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Селевко В.М , враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Селевко 
Валентини Максимівни для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Селевко Валентині Максимівні 
земельну ділянку №861 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1336), площею 0,2108 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Селевко Валентині Максимівні право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1336) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Пасічник Р.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Пасічник Р.І., враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Пасічник Раїси 
Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Пасічник Раїсі Іванівні земельну 
ділянку №1216 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер: 6325155600:01:001:1331), площею 0,2267 га за рахунок 
категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташована за 
межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Пасічник Раїсі Іванівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1331) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Парненко О.С. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Парненко О.С., враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Парненко 
Олександри Семенівни для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, що розташована за межами населеного пункту емт. Безлюдівка на 
території Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 
області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Парненко Олександрі Семенівні 
земельну ділянку №1544 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0456), площею 0,2267 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Парненко Олександрі Семенівні право власності на 
земельну ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0456) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЗПОДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОЬЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

Р I III Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Куценко О.Г. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Куценко О.Г., враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.К^уценко Олени 
Григорівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 
розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Куценко Олені Григорівні 
земельну ділянку №477 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1333), площею 0,2225 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Куценко Олені Григорівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:001:1333) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва гр. Калініній К.І. на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, статей 
2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви гр. Калініної К.І., враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Калініної 
Катерини Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
що розташована за межами населеного пункту смт. Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Калініній Катерині Іванівні 
земельну ділянку №1610 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0457), площею 0,2267 га 
за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення, що 
розташована за межами населеного пункту смт.Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Калініній Катерині Іванівні право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер: 6325155600:01:002:0457) зареєструвати в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова //h Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу гр. Боятюк Я.В. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району 
Харківської області

Відповідно до статей 12, 22, 81, 118 Земельного кодексу України, 
статей 2, 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР № 0260652 та 
звернення гр. Боятюк Я.В., враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Боятюк Яні Василівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку в розмірі 0,30 умовних 
кадастрових гектарів, межі яких встановлено згідно з проектом організації 
території земельних часток (паїв) СВК «Харківська овочева фабрика», що 
розташовані за межами населеного пункту на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Гр. Боятюк Я.В. надати розроблену згідно з вимогами чинного 
законодавства технічну документацію із землеустрою для розгляду до 
селищної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та екології.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
Б ЕЗЛ ЮДІ ВС ЬК А С ЕЛ И Щ Н А Р АДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Дудочкіну Р.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в емт 
Безлюдівка но провулку Овочевому Харківською району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Дудочкіна Романа Сергійовича з проханням 
внести зміни до и. І рішення XLVIІ сесії VII скликані я Безлюдівської селищної 
ради від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при 
обмірі, площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0041 га, прошу в пункті І 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0041 га, керуючись 
ст.ст.26.33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт І рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р._ вик.іас і и його в наст) 11 ні й редакції:

- надати дозвіл гр. Дудочкіну Роман) Сергійовичу на рочробк) проект}' 
земле)строю щодо відведення гемелиюї ділянка н.іоінею 0.0041 іа для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок 
громадської забудови Безлюдівської селищної 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

категорії земель житлової та 
ради, розташованої в емт

.. . ... „ ЮдБезлюдівський селишнии і олова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до н.І рішення XLVIII сесії VII скликання 
Бе сі індійської селищної ради від 14.09.2020 р. «Про надання лоіволу і р. 
Ващенко В. І. на розробку проекту земле) сірою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивід)альних гаражів в смг 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяв\ гр. Ващенко Володимира Ілліча з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVIII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 14.09.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0035 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0035 га, керуючись 
сі.сі.26.33 Закон) України "І Іро місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодекс) України, враховуючи висновки постійної помісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

ІІхнкі І рішення XI VIII сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надані дозвіл гр. Ващенко Володимир) Іллічу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0035га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

/VhhX
Безлюдівський селищний голова і~П \Ч ' ' /л Микола КУЗЬМІНОВ
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УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVH сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Шепіда С.1 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

•І

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по 
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»

Розглянувши заяву гр. Шепіда Світлани Іванівни з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0038 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0038 га, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12

-Земельного кодексу У країни,враховуючи висновки постійної комісії з
■ Іземельних питань, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Шепіда Світлані Іванівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0038га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

с
//оч’ДІ<оНУ
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УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до и.І рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу і р. 
Тимохіну С.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівниціва індивідуальних гаражів в смі 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківської о району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Тимохіна Сергія Вікторовича з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLV11 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті І 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт І рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Тимохуну Сергію Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смг 
Безлюдівка по провулку Овочщаб^.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLV1I сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Міщу к І.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смг Безлюдівка но 
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»

Розглянувши заяву гр. Міщук Івана Васильовича з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Міщук Івану Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.0040га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до н.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання юзво.іу і р. 
Мельник В.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смі 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Мельник Василя Івановича з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLV1I сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 raj керуючись 
ст.ст.26.33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Мельник Василю Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочево

Безлюдівський селищни Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УИсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVI1 сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу і р. 
Менжун Н.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Менжун Наталії Федорівни з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної кзмісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської] селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Менжун Наталії Федорівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040 га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та
громадської забудови Безлюдівської селищної
Безлюдівка по провулку Овочевом

ради, розташованої в смт

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний Голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
V II сесія ' III скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до н.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безліндійської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання доизолу і р. 
ТимчукЮ.В. на розробку проекту землеустрою іїюдо відведення 
земельної ділянки для будівниціва індивідуальних гаражів в смі 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Тимчук Юрія Вікторовича з проханням внести 
зміни до п.І рішення XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0043 га, прошу в пункті І 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,1)043 га, керуючись 
ст.ст.26.33 Закону України "І Іро місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLV1I сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Тимчуку Юрію Борисовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0043 га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в емт 
Безлюдівка но провулку Овочевому.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVH сесії VI скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Кривонос В.Б. на розробку проекту темлеустрою щодр відведення 
темельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Кривонос Віталія Борисовича з проханням внести 
зміни ло п.І рішення XI VII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26.33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШ ИЛА:

Пункт 1 рішення XLV1I сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р.. викласти його в наступній редакції:

- надані дозвіл гр. Кривонос Віїалію Борисович} на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040 га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок Категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

—xVAІ/ ° S' АБезлюдівський селиииіі^ї нкіовц
виш

•СЧ396'

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВС ЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВС ЬКОЇ ОБЛАС
VII сесія VIII скликання

віл ЗО квітня 2021 року.

II

РІШЕННЯ

Про внесення імін до її.І рішення XLVII сесії \ II скликання Без.іюдівсьг 
селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. Розимборському Л.
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земел ьної ділянки д
будівництва індивідуальних гаражів в смі Безлюдівка но провулку Овочево 
Харківського району Харківської області»

Розглянувши заяву гр. Розимборського Леоніда Петровича і проханням 
внести зміни до п.І рішення XLV11 сесії VII скликання Безлюдівської селищної 
ради від 07.08.2020 р., у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при
обмірі, площа земельної ділянки із 0.0030 га склала 0,0040 га, нрош\ в пункті І
рішення площу земельної ділянки збільшити ДО| 0.0040 га. керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин, селищна рада

ВИРІ ШИЛА:

Пункт 1 рішення XI А II сесії VII скликання Бсізлюлівсько 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції

- надати дозвіл гр. Розимборському Леоніду Петрови1

селищної ради

у на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040 га
для будівництва індивідуального гаражу 
та громадської забудови Безлюдівської 
Безлюдівка по провулку Овочевоїс

за рахунок категорії земель жиі.ювої 
селищної ради, розташованої в смт

Безлюдівський селищний гоїяов

йону у,

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до гі.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Крикун М.І на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в емт Безлюдівка по 
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»

Розглянувши заяву гр. Крикун Миколи Івановича з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0086 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0086 ге, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLV1I сесії VII скликання Безлюдівськоі селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Крикун Миколі Івановичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0086 га для 
будівництва індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в емт 
Безлюдівка по провулку Овочевому

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
віл ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVH сесії VH скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Беркар 1.0. на розробку проекту землеустрою щодо відведені я земельної 
лі ляпки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по 
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»

Розглянувши заяву гр. Беркар Ігора Олеговича з проханням внести 
зміни до п.І рішення XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р.. у зв'язку з уточненням плоті земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0.0030 га склала 0.0042 га. прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0.0042 їх. керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт І рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
віл 07.08.2020 р.. викласти його в наступній редакції:

- надані дозвіл гр. Беркар Ігору Олеговичу на розробку проекту 
земнеєсгрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.0042 га д ія 
будівництва індивідуальноі'о гаражу за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.

Б е т і ю д і в с ь к и і і с е.і і и щ 11 и йЛ о, Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УІІсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу і р. 
Беркар Р.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
$емельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смг 
Бетиодівка но провулку Овочевому Харківською району Харківської 
області»

Розглянувши заяву гр. Беркар Руслана Петровича з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., \ зв'язку з \ гочнснням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0.0040 га. проїду в пупки І 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26.33 Закону України "І Іро місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

•-t :
Пункт І рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 

від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:
- надати дозвіл гр. Беркар Руслану Петровичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040 га для 
будівниціва індивідуальною гараже за рахунок категорії земель житлової іа 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в емт 
Безлюдівка по провулку Овочевому.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVH сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Зюлковській М.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смі 
Безлюдівка но провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області» -

Розглянувши заяву гр. Зюлковської Марії Іванівниз проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLV11 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
віл 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної діляг ки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0040 га, прошу в пункті 1 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0040 га, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Пункт 1 рішення XLVI1 сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Зюлковській Марії на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0040 га для будівництва 
індивідуального гаражу за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради, розташованої в смт Безлюдівка по
провулку Овочевому.

Безлюдівський селищнії ptf Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від ЗО квітня 2021 року.

Про внесення змін до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. 
Скрипка Г.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в емт 
Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського району Харківської 
області» ,

Розглянувши заяву гр. Скрипка Галини Миколаївни з проханням внести 
зміни до п.1 рішення XLVII сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., у зв'язку з уточненням площі земельної ділянки при обмірі, 
площа земельної ділянки із 0,0030 га склала 0,0047 га, прошу в пункті І 
рішення площу земельної ділянки збільшити до 0,0047 гг, керуючись 
ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 
Земельного кодексу У країни,враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІ ШИЛА:

Пункт 1 рішення XLV1I сесії VII скликання Безлюдівської селищної ради 
від 07.08.2020 р., викласти його в наступній редакції:

- надати дозвіл гр. Скрипка Галині Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площек 0,0047га для
будівництва індивідуального гаражу 
громадської забудови Безлюдівської
Безлюдівка по провулку Овоч

за рахунок категорії земель житлової та
селищної ради, розташованої в смг

Безл юдівськи й сел и ти й it
2

«04 394’

с е л

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
Від ЗО квітня 2021 року.

Про припинення права постійного користування 
земельної ділянки та скасування державного акту.

Розглянувши заяву ТОВ «ФОБ», юридична адреса: Харківська обл.. 
Харківський р-н, смт Васищеве, в'їзд Орєшкова,3, користувача земельною 
ділянкою площею 0,3100 га, (кадастровий номер 6325156400:00:002:0015) 
,цільове призначення (12.04), для обслуговування стаціонарної АЗС та АГЗС на 
підставі державного Акту на право постійного користування землею І-ХР № 
001158 - за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Васищеве. 
в'їзд Орєшкова, 9 з проханням - у зв’язку із зміною власника нерухомості 
розташованої на земельній ділянці, припинити право постійного користування 
земельною ділянкою та скасувати державний акт, керуючись ст. ст. 7. 13, 14. 
розділом 11 Конституції України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу 
України, Рішенням Харківської районної державної адміністрації Харківської 
області XIII сесії XXI скликання від 21.09.1993р. «Про затвердження проектів 
встановлення меж населених пунктів у Харківському районі», враховуючи 
висновки постійної комісії с питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати Державний акт на право постійного користування землею 

Серії І-ХР № 001158 від 27 серпня 2001р., виданий товариству з обмеженою 
відповідальністю «ФОБ» відповідно до рішення Васищівської селищної Ради 
народних депутатів від 16 січня 2001р. №37 на земельну ділянку, площею 
0,31га га, розташовану за адресою: Харківська область, Харківський район, смт 
Васищеве, в'їзд Орєшкова, буд. 9 (колишня вул. Орєшкова,!,) зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за 
№29.

2. Зарахувати до земель запасу промисловості землі під будівлями та 
спорудами промислових підприємств Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області земельну ділянку розташовану за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт Васищейе, Орєшкова в'їзд 
буд. 9 загальною площею 0,31га.

3. Внести зміни до Дер^^ноГо^емельного кадастру.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин екол^і^У Ги/Л * А 
Безлюдівський селищний голова Микола КУЗБМІПОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про внесення змін до п. 2 рішення XVII сесії VI 
скликання Васищівської селищної ради «Про 
надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою ТОВ «ІЗУМРУД С».

Розглянувши заяву ТОВ «ІЗУМРУД С» з проханням внести зміни до п.2 
рішення XVII сесії VI скликання Васищівської селищної ради «Про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою ТОВ «ІЗУМРУД С» 
та викласти його в новій редакції, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.2 рішення XVII сесії VI скликанні Васищівської 
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: смт. Васищеве Харківського району, Харківської 
області, вул. Орєшкова, 24.

- будівлям, розташованим на зазначеній земельній ділянці, присвоїти 
поштову адресу: 62495, Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, 
вул. Орєшкова, 24.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних ві,

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

на постійно діючу комісію 
лосин та екології.



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
в оренду гр. Алексенко Віталію Володимировичу 
яка розташована за адресою : смт Безлюдівка, 
вуд. Юності(б/н)

Розглянувши заяву гр. Алексенко Віталія Володимировича з проханням 
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянку в оренду гр. 
Алексенку Віталію Володимировичу для іншого сільськогосподарського 
призначення( для обслуговування нежитлової будівлі комплексу молочно-товарної 
ферми) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення , 
розташованої за адресою вул. Юності,б/н в смт Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, та надати 
в оренду земельну ділянку кадастровий номер 6325155600:00:021:0023, площею 
3.000 га по вулиці Юності б/н, в смт. Безлюдівка, Харківського району 
Харківської області, на якій розташована нежитлова будівля, яка належить 
гр.Алексенку В.В. на праві приватної власності, керуючись ст.ст. 12, 19, 120, 122, 
123,124,186,201 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,враховуючи зисновки постійної комісії селищної ради 
з питань земельних відносин та екології,селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
гр. Алексенку Віталію Володимировичу для іншого сільськогосподарського 
призначення( для обслуговування нежитлової будівлі комплексу молочно
товарної ферми) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
, розташованої за адресою вул. Юності,б/н в смт Безлюдівка на території 
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.

2.
Надати гр. Алексенку Віталію Володимировичу в оренду ^троком на 25 
(двадцять п’ять ) років земельну ділянку для іншого сільськогосподарського
призначення( для обслуговування нежитлової будівлі комплексу молочно
товарної ферми) кадастровий номер 6325155600:00:021:0023, площею 3.000 
га за адресою: Харківська область, Харківській район, смт. Безлюдівка,
вулиця Юності б\н.



3. Встановити орендну плату у грошовій формі у розмірі 3,5 відсотка від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. .Зобов’язати гр. Алексенка Віталія Володимировича :
4.1 .Укласти договір оренди з Безлюдівською селищною радою та провести 

його державну реєстрацію у строк не пізніше трьох місяців з дня набрання 
чинності даного рішення.

4.2 .Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з 
урахуванням встановлених обмежень у використанні земельної ділянки.
5. Доручити гр. Алексенку Віталію Володимировичу здійснити реєстрацію 

договору оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу

депутатську комісію Безлюдівської селищної ради з питань земельних
відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УІІсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу ФО-П Ручину В.В. на виготовлення паспорту 
прив’язки розміщення тимчасової споруди - торгового Павільйону біля 
земельної ділянки з кадастровим номером 6325156400:00:019:0130 в смт 
Васищеве по вул. Вишневій (біля будинку №5).

Розглянувши заяву ФО-П Ручина Віталія Володимировича з проханням 
надати дозвіл на виготовлення паспорту прив’язки розміщення тимчасової 
споруди - торгового павільйону для торгівлі продуктами харчування біля 
земельної ділянки з кадастровим номером 6325156400:00:019:0130 в смт 
Васищеве по вул. Вишневій (біля будинку №5)оріснтовно площею 0,0030га , 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
на підставі п.1.4 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №224 від 21.10.2011 року, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ФО-П Ручину Віталію Володимировичу на виготовлення 
паспорту прив’язки розміщення тимчасової споруди - торгового павільйону для 
торгівлі продуктами харчування орієнтовно площею 0,0030 га в смт Васищеве 
Харківського району, Харківської області по вул. Вишневій (біля будинку №5) 
з кадастровим номером 6325156400:00:019:0130.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та комунальної 
власності.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УНсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу ФО-П Калужиновій Марії Василівні на виготовлення 
паспорту прив’язки розміщення тимчасової споруди -- торгового 
павільйону в с. Темнівка, вул. Зміївська,1, на земельній ділянці 
кадастровий номер 6325181501:00:003:0005.

Розглянувши заяву ФО-П Калужинової Марії Василівни з проханням 
надати дозвіл на виготовлення паспорту прив’язки розміщення тимчасової 
споруди - торгового павільйону орієнтовно площею 0,0040га в с. Темнівка, вул. 
Зміївська,!, на земельній ділянці кадастровий номер 6325 1 81501:00:003:0005, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і а 
на підставі п.1.4 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України №224 від 21. 0.2011 року, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ФО-П Калужиновій Марії Василівні на виготовлення 
паспорту прив’язки розміщення тимчасової спорудй - торговего павільйону 
орієнтовно площею 0,0040 га для торгівлі продуктами харчування по вул. 
Зміївська, 1, с. Темнівка, Харківського району, Харківської області, на 
земельній ділянці кадастровий номер 6325181501 :ОО:ООЗ:ООО5.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та комунальної 
власності.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПсесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу ФО-П Калужиновій Марії Василівні на виготовлення 
паспорту прив’язки розміщення тимчасової споруди - торгового 
павільйону в с. Лизогубівка, вул. Центральна, 137-А, на земельній ділянці 
кадастровий номер 6325181501:00:008:0005.

Розглянувши заяву ФО-П Калужинової Марії Василівни з проханням' 
надати дозвіл на виготовлення паспорту прив’язки розміщення тимчасової 
споруди - торгового павільйону орієнтовно площею 0,0030га в с. Лизогубівка, 
вул. Центральна, 137-А, на земельній ділянці кадастровий номер 
6325181501:00:008:0005, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та на підставі п.1.4 Наказі Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України №224 від 21.10.2011 року, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ФО-П Калужиновій Марії Василівні на виготовлення 
паспорту прив’язки розміщення тимчасової споруди - торгового павільйону 
орієнтовно площею 0,0030 га для торгівлі продуктами харчування по вул. 
Центральна, 137-А, с. Лизогубівка, Харківського району, Харківської області, 
на земельній ділянці кадастровий номер 6325181501 ;00:008:0005.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та комунальної 
власності.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Ткаченко Миколі 
Павловичу по пров. Річний,5 в селі 
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ткаченко Миколи 
Павловича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост ) гр. Ткаченко 
Миколі Павловичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Котляри, по пров. Річний,5, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харк вської області, 
розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у влаеніегь гр. Ткаченко Миколі Павлович} 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:001:0198) площею 0,0909 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії ^емель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Котляри, по пров. Річний,5, Харківського району Харківської 
області. І

3. Громадянину Ткаченко Миколі Павловичу право власності па земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речовійх прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майш^___

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Поповій Ніні Федорівні 
по вул. Кленовій,13, в селі 
Котляри.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Попової Ніни 
Федорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Поповій Ніні Федорівні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Котляри, по вул. 
Кленовій,13, Безлюдівської селищної ради. Харківського району. Харківської 
області, розробник ТОВ «Скіф» -П Железова Тетяна Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Поповій Ніні Федорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181201:00:002:0169) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Котляри, по вул. Кленовій, 13, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Поповій Ніні Федорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме май

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIH скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року 

■
Про передачу у власність земельної ділянки гр. Сільченко Лідії Григорівні 
в смт Хорошеве по вул. Вишнева,40, Харківського району, Харківської 
області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Сільченко Лідії 
Григорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сільченко 
Лідії Григорівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Хорошеве по вуд. Вишнева,40, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Сільченко Лідії Григорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:007:0118) площею 
0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту смт Хорошеве, по вул.. Вишнева, 40 Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Сільченко Лідії Григорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬК \ СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Яковенко Юрію Володимировичу по вул.
Зоряна,26 в емт. Хорошеве Харківського 
району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Яковенко Юрія 
Володимировича, враховуючи висног.ки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевостр гр. Яковенко 
Юрію Володимировичу для будівниціва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в емт Хорошеве, по вул. Зоряній,26 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Бондаренко Наталія Володимирівні.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Яковенко Юрію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325159100:00:006:0053) площею 0,Іл00 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту емт Хорошеве, по вул. Зоряній,26 
Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Яковенко Юрію Володимировичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Биковій Тетяні Василівні по вул. 
Центральній, 78-А в селі Лизогубівка.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного крдексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Викової Тетяни 
Василівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Биковій Тетяні
Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Центральній,78-А, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області.
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Биковій Тетяні Василівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0036 площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
та громадської забудови Безлюдівської селищної 

категорії земель житлової
ради в межах населеного

пункту с. Лизогубівка, по вул. Центральній,78-А, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Биковій Тетяні Василівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Блудовій Зої Григорівні по 
вул. Теплична, в селі Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гір. Блудової Зої 
Григорівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Блудовій Зої Григорівні для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель категорії житлової та громадської забудови із зміною категорії 
на землі сільськогосподарського призначення в селі Кирсанове, по вул. 
Теплична, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Блудовій Зої Григорівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0021) площею 0,2618 
га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови зі зміною категорії на землі 
сільськогосподарського призначення Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Кирсанове по вул. Теплична, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Блудовій Зої Григорівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова / Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Шемелевій Наталі Миколаївні в селі Лизогубівка по вул. Садова,4, 
Харківського району.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Шемелевої Наталі 
Миколаївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) 
гр. Шемелевій Наталі Миколаївні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по 
вул. Садова,4, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Шемелевій Наталі Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0050) площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту села Лизогубівка, по вул.Садова,4, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Шемелевій Наталі Миколаївні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Вовчок Олександру Васильовичу в селі Лизогубівка по вул. Рубіжна,? 
Харківського району.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Вовчок 
Олександра Васильовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2500 га в натурі (на місцевості) 
гр. Вовчок Олександру Васильовичу для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка по 
вул. Рубіжна,?, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Вовчок Олександру 
Васильовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:014:0018) 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 
земель житлової та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах 
населеного пункту села Лизогубівка, по вул. Рубіжна,?, Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянину Вовчок Олександру Васильовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Попковій Анастасії 
Олександрівні по вул. Тепличній, 65- 
А в селі Кирсанове.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Попкової 
Анастасії Олександрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки \ 
власність гр. Попковій Анастасії Олександрівні, для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3000 га в селі Кирсанове, по вул. 
Тепличній, 65-А, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, 
Харківської області, розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Попковій Анастасії 
Олександрівні, земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:001:0022) 
площею 0,3000га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудови із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту селі Кирсанове, по вул. Тепличній, 
65-А, Харківського району Харківської області.

3. Громадянці Попковій Анастасії Олександрівні право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

д,,Ч. 'т

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки 
гр. Старусеву Віталію Сергійовичу по вул. 
Огородній,66 в смт Безлюдівка

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Старусева Віталія 
Сергійовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Старусеву 
Віталію Сергійовичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Безлюдівка, по вул. Огородній, 66, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Ряснянська Оксана Олександрівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Старусеву Віталію Сергійовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:031:0079) площею 0,1084 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Безлюдівка, по вул. Огородній,66, Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянину Старусеву Віталію Сергійовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власнос^ііанерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ^ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIП скликання

Р I III Е Н Н Я

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Коцу Івану Володимировичу в емт Безлюдівка по провулку 
Селянському, 1 б

Розглянувши заяву гр. Коц Івана Володимировича про передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в емт Безлюдівка по пров. 
Селянському, 1 б. витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, відповідно до ст.118,121 Земельного Кодексу України, п.5 ст.16 
Закону України «Про державний земельний кадастре, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 
комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Коц Івану Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в емт Безлюдівка по провулку 
Селянському, 16 Харківського району Харківської області.

2. Передати безоплатно у власність гр. Коц Івану Володимировичу земельну 
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:038:0033), площею 0,1500 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок категорії земель житлової та громадської 
забудови Безлюдівської селищної ради в межах емт Безлюдівка по
провулку Селянському.1 б Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Коц Івану Володимировичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати з Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова /Y/ М. КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Бикову Андрію Володимировичу в селі 
Лизогубівка по вул. Лісна, 39 Харківського 
району, Харківської області.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Викова Андрія 
Володимировича, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бикову 
Андрію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Лизогубівка, по вул. Лісна, 39, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Бикову Андрію 
Володимировичу земельну ділянку (кадастровий номер 
6325181501:00:001:0051) площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок категорії земель житлової та громадської забудови Безлюдівської 
селищної ради в межах населеного пункту с. Лизогубівка, по вул. Лісна, 39, 
Харківського району Харківської області.

З Громадянину Бикову Андрію Володимировичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова І/Ц Микола КЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про надання ТОВ «Граунд Енерджи» 
земельну ділянку в користування на 
умовах оренди розташовану в емт. 
Васищеве по в'їзду Орєшкова, 9, 
Харківського району

Керуючись ст.ст. 120,123 Земельного кодексу України, ст. 7 Закону 
України «Про оренду землі», Закону України «Про Державний земельний 
кадастр», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вигяі з 
Державного земельного кадастру НВ-6315046752021 від22.03.2021р., та 
клопотання ТОВ «Граунд Енерджи» з проханням надати в оренду строком на 
49 років земельну ділянку (площею 0,3100 га, кадастровий номер 
6325156400:00:002:0015), категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення: 12.04 Для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту га 
дорожнього господарства, для обслуговування стаціонарної АЗС та АГЗС за 
адресою: емт. Васищеве, в'їзд Орєшкова, 9, Харківського району, Харківської 
області, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати ТОВ «ГРАУНД ЕНЕРДЖИ» в користування на умовах 
оренди строком на 15 років земельну ділянку комунальної власності, категорії 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншою 
призначення, цільове призначення земельної ділянки (12.04) Для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства, для обслуговування стаціонарної АЗС та АГЗС - розташованої 
по в'їзду Орєшкова, 9, емт. Васищеве, Безлюдівської селищної ради 
Харківського району, Харківської області.



2. Затвердити нормативну грошову оцінку за земельну ділянку площею 0,3100 
га в сумі 388 055,63 ( триста вісімдесят вісім тисяч п’ятдесят п’ять 
грн.,63 коп.) станом на 01.01.2021 року, розташовану за адресою: Харківська 
область, Харківський район, смт Васищеве, в'їзд Орєшкова, 9.

3. Установити ТОВ «ГРАУНД ЕНЕРДЖИ» орендну плату за земельну 
ділянку площею 0,3100 га надану в користування на умовах оренди в розмірі 
12% (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки.

4. Земельну ділянку використовувати за ціл ьовим призначенням.
5. ТОВ «Граунд Енерджи» реєстрацію договору оренди земельної 

ділянки здійснити відповідно до діючого законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань, земельних відносин та бюджетних питань.

Безлюдівський селищний Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Золотько Дмитру Олександровичу для 
ведення особистого селянського господарства в межах населеною нункіу в 
смт Васищеве.

Розглянувши заяву гр. Золотько Дмитра Олександровича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Безлюдівської селищної ради, в межах населеного пункту смг 
Васищеве, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 5 1 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Золотько Дмитру Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,0000 га за 
рахунок категорії земель запасу сільськогосподарського призначення 
пасовища, сіножаті комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради 
в межах населеного пункту смт Васищеве Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з питань земельних відносин та комунальної 
власності.

Безлюдівський селищний голова Zfy Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Золотько Олексію Миколайовичу для 
ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту в 
емт Васищеве.

Розглянувши заяву гр. Золотько Олексія Миколайовича з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Безлюдівської селищної ради, в межах населеного пункту емт 
Васищеве, керуючись ст. 12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 51 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Золотько Олексію Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовно площею 2,0000 га за 
рахунок категорії земель запасу сільськогосподарського призначення 
пасовища, сіножаті комунальної форми власності Безлюдівської селищної ради 
в межах населеного пункту емт Васищеве Харківського району Харківської 
області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішеїшд-итец^ласти на постійно діючу комісію 
Безлюдівської селищної ради з пцТанф.^е^ёдЬних відносин та комунальної 
власності.

Безлюдівський селищний ГОЛОВИ^ і Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 
господарства гр. Штремпел Христині Олексіївні в селі Подольох по пров. 
Боровий (біля земельної ділянки № 9).

Розглянувши заяву гр. Штремпел Христини Олексіївни з проханням 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність орієнтовно площею 0,3000 га та ведення особистого 
селянського господарства в селі Подольох по пров. Боровий (біля земельної 
ділянки № 9), керуючись ст.12,118, 186-1, Земельного Кодексу України, ст.50, 
51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Штремпел Христині Олексіївні на розробку проект} 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовно площею 0,3000 га за рахунок 
категорії земель житлової та громадської забудрви із зміною цільового 
призначення на землі сільськогосподарського призначення Безлюдівської 

I
I

селищної ради в межах населеного пункту села Подольох по пров. Боровому 
(біля земельної ділянки № 9), Харківського району Харківської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний 
термін замовити у суб’єктів господарювання, що мають право виконувати 
роботи із землеустрою, згідно із законом.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та витяг з Державного 
земельного кадастру подати на затвердження до Безлюдівської селищної ради .

4. Контроль за виконанням рішс 
Безлюдівської селищної ради з

укласти на постійно діючу комісію 
х відносин та екології.

гоБезлюдівський селищний

Р Р А '

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VHI скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності Безлюдівської 
селищної ради за адресою: вул. Орєшкова, 24-Г, смт Васищеве 
ФО-П Халіну Олександру Миколайовичу

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст.ст. 12, 99,100,122,186 Земельного кодексу України, ст. 55 1 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 402 Цивільного кодексу України, розглянувши 
заяву ФО-П ХАЛІНА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА та додану технічну 
документацію із землеустрою, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
земельних відносин,селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки яка знаходиться у комунальній власності Безлюдівської 
селищної ради за адресою: смт. Васищеве вул. Орєшкова, 24-Г. Харківського 
району Харківської області, розроблену ТОВ «ПВО "СВАРОК".

2. Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову Миколі 
Миколайовичу укласти договір платного особистого строкового сервітуту з 
ФО-П Халіним Олександром Миколайовичем строком на 4 (чотири) роки до 
04.02.2024 року на земельну ділянку загального користування, розміщення 
тимчасової споруди - торгового павільйону із автобусною зупинкою, 
кадастровий номер 6325156400:00:023:0004, площею 0,0042 га. Плату за 
користування земельною ділянкою встановити в розмірі 12 % (дванадцять) 
відсотків від нормативної грошової оцінки.



3. Затвердити розмір плати за користування земельною ділянкою на 
умовах особистого строкового сервітуту від НГО в розмірі 1285,96 грн (одна
тисяча двісті вісімдесят п’ять гривень) 96 коп. на рік.

4. ФО-ГІ Халіну Олександру Миколайовичу зареєструвати договір
особистого строкового сервітуту в державному реєстрі в порядку,

ухоме майно.встановленому для державної реєстрації прав на нер
5. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внести відповідні 
зміни до Державного земельного кадастру.

Безлюдівський селищний голова^ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Анненковій Тетяні 
Олександрівні та Харіній Ганні 
Михайлівні по вул. Орєшкова,218, в смт 
Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні’’ та заяви гр. Анненкової 
Тетяни Олександрівни та Харіної Ганни Михайлівни,враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. гр. 
Анненковій Тетяні Олександрівні та Харіній Ганні Михайлівні, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт 
Васищеве, по вул. Орєшкова,218. Безлюдівської селищної ради, Харківського 
району, Харківської області, розробник ФО-П Багін Михайло Олександрович.

2. Передати безкоштовно у спільну сумісну власність гр. гр. Анненковій 
Тетяні Олександрівні та Харіній Ганні Михайлівні, земельну ділянку 
(кадастровий номер 6325156400:00:023:0005) площею 0,1500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 
громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту 
смт Васищеве, по вул. Орєшкова, 218 Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянам Анненковій Тетяні Олександрівні та Харіній Ганні 
Михайлівні, право власності на земельну ділянку зареєструвати в Державному



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Ємельяновій Лідії 
Михайлівні по вул. Трудова,18, в 
смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Ємельянової Лідії 
Михайлівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ємельяновій 
Лідії Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Трудова,18, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Мозговий Костянтин Олександрович.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Ємельяновій Лідії Михайлівні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0181) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Васищеве, по вул. Трудовій, 18 Харківського району Харківської 
області.

3. Громадянці Ємельяновій Лідії Михайлівні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Д7/ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної ділянки гр. Котенко Галині 
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Новопректна,50, в смт Васищеве.

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Котенко Галини 
Миколаївни, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Котенко 
Галині Миколаївні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Новопроектній, 50, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ПП «Регіонземпроект».

2. Передати безкоштовно у власність гр. Котенко Галині Миколаївні 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:012:0068) площею 0,1200 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт. Васищеве, по вул. Новопроектна,50 Харківського району 
Харківської області.

3. Громадянці Котенко Галині Миколаївні право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівський селищний голова



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА ’АДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

Р I Ш Е Н Н Я

Від ЗО квітня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою смг 
Васищеве, вул. Орєшкова, З-A Харківського району 
Харківської області Шептурі Віктору Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. ШЕПТУРИ ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА, який 
проживає у емт. Васищеве, пров. Горького, 1 з проханням затвердити проект 
землеустрою щодо відведення в оренду земельну ділянку площею 0,0120 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташовану -по вул. 
Орєшкова, З-A, емт Васищеве, Харківського району, керуючись ст.ст. 26, 33 
Закону України "Про місцеве самоврядування в У країні",ст.ст. 26, 55 Закону 
України "Про землеустрій" ст.ст. 12, 19, 120, 122,123,124,186,201 Земельного 
кодексу України, Зако7ну України «Про оренду землі», враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення в оренду земельну 
ділянку площею 0,0120 га, загального користування (код 18.00), для 
будівництва та обслуговування будівель закладів торгівлі розташовану за 
адресою: вул. Орєшкова, З-A, емт Васищеве, Безлюдівської селищної ради. 
Харківського району, Харківської області, розроблений ГОВ 
"ХАРАКТЕРНИК"

2. Передати гр. Шептурі Віктору Миколайовичу земельну ділянку 
категорії житлової та громадської забудови, комунальної власності, площею 
0,0120 га в користування на умовах оренди, строком на 15 років для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі но вул. Орєшкова, З-A смі 
Васищеве, Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області. Кадастровий номер 6325156400:00:023:0003.



3. Установити орендну плату за земельну ділянку площею 0,0120 га, надану у 
користування Шептурі Віктору Миколайовичу на умові оренди строком на 15
років, для будівництва
(десять відсотків) від

та обслуговування будівель торгівлі в розмірі 10 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

розташованої по вул. Орєшкова,З-A, смт Васищеве, Безлюдівської селищної 
ради Харківського району Харківської області.
4. Доручити гр. Шептурі Віктору Миколайовичу здійснити реєстрацію договору
оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

відносин та
5. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.
6. Контроль покласти на постійну комісію з питань земель шх

Мико ла КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року
Про розгляд заяви гр. Авдеева Сергія Павловича гр. Калита Дмитра 
Олександровича про зміну цільового призначення земельної ділянки 
площею 0, 7982 га з ведення особистого селянського господарства на для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
с. Котляри по вул. Миру, 1-А.

Відповідно до ст.ст. 12,20. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 
16 Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. гр. 
Авдеева Сергія Павловича та гр. Калита Дмитра Олександровича, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань земельних відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності гр. Авдеева Сергія Павловича та гр. Калита Дмитра 
Олександровича для ведення особистого селянського господарства, зі зміною 
цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості, розташованої в селі Котляри по вул. Миру, 1-А на 
території Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської 
області. Кадастровий номер 6325181201:00:003:0100, розробник ТОВ «НВО 
«СВАРОГ».

2. Змінити:
- категорію земель - землі сільськогосподарського призначення на землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення;

- угіддя - землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, на Землі під будівлями та спорудами промислових 
підприємств;

- цільове призначення для ведення особистогр селянського господарства 
на для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Безлюдівський селищний голова //її Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від ЗО квітня 2021 року

Про надання дозволу гр. Пензєву Вадиму Миколайовичу 
на розробку документації на викуп забудованої

земельної ділянки за адресою смт. Безлюдівка , вулиця Харківська, 5-А

Розглянувши заяву гр. Пензєва Вадима Миколайовича про викуп земельної 
ділянки (кадастровий номер 6325155600:00:006:0023 ) площею 0,7400 га по вулиці 
Харківська, 5-А, в смт. Безлюдівка, Харківського району Харківської області, на 
яких розташована нежитлова будівля частина котельні 57,7%, що залишилась 
після руйнування літ. А-І з допоміжними, які належить гр.Пензєву В.М. на праві 
приватної власності, керуючись ст.ст. 12, 38, 127, 128 Земельного Кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин та 
екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Пензєву Вадиму Миколайовичу для обслуговування нежитлових виробничо- 
складських будівель за рахунок категорії земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики , оборони та іншого призначення в межах населеного 
пункту смт Безлюдівка по вул. Харківська, 5-А на території Безлюдівської 
селищної ради Харківського району Харківської області.

2. Надати гр. Пензєву В.М. дозвіл на розробку документації (проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки) на викуп забудованої земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий номер 
6325155600:00:006:0023, площею 0,7400 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі за адресою: Харківська область, Харківській район, смт. 
Безлюдівка, вулиця Харківська, 5-А, на якій розтаїшована нежитлова будівля 
частина котельні літ А-1 з допоміжними спорудами, яка належить гр. Пензєву 
В.М. на праві приватної власності.

3. Громадянину Пензєву В.М. укласти договір з селищною радою на оплату 
авансового внеску у розмірі 15 000 (п'ятнадцять ) тисяч гривень в рахунок 
оплати вартості земельної ділянки та перерахувати вказані кошти на 
розрахунковий рахунок селищної ради, відкритий у органі Державного 
казначейства України.



4. В установленому законом порядку організувати та провести конкурс з відбору 
суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової ОЦІНКИ 
земельної ділянки для продажу.

5. Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. укласти з переможцем 
конкурсу договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
(зазначений у п.1 цього рішення), фінансування якої здійснити за рахунок 
авансового внеску гр. Пензєву В.М..

6. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на розгляд та 
затвердження до Безлюдівської селищної ради в установленому законом
порядку.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Безлюдівської селищної ради з питань скельних відносин та екології.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



I

УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Горбунову Сергію Івановичу 
по вул. Лісна, 18, в с. Подольох, 
Харківського району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Горбунова Сергія 
Івановича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горбунову 
Сергію Івановичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Подольох, по вул. Лісна, 18, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Радіонова Вікторія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Горбунову Сергію Івановичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156401:00:001:0079) площею 0,1500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту с.Подольох, вул. Лісна, 18, Харківського району Харківської області.

3. Громадянину Горбунову Сергію Івановичу право власності на земельну 
ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

П,: |
Безлюдівський селищний голова І/'Н Микола КУЗЬМІНОВ

45 5улХ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Від ЗО квітня 2021 року

Про передачу у власність земельної 
ділянки гр. Горбунову Івану 
Миколайовичу по вул. Нижня, 6, в смт 
Васищеве, Харківського району

Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Горбунова Івана 
Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Горбунову 
Івану Миколайовичу, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в смт Васищеве, по вул. Нижня,6, 
Безлюдівської селищної ради, Харківського району, Харківської області, 
розробник ФО-П Радіонова Вікторія Володимирівна.

2. Передати безкоштовно у власність гр. Горбунову Івану Миколайовичу 
земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:009:0134) площею 0,1087 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової 
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного 
пункту смт Васищеве, вул. Нижня,6, Харківського рдйону Харківської області.

3. Громадянину Горбунову Івану Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII сесія VIII скликання

від ЗО квітня 2021 року

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки гр. Целогородцеву 
Валерію Івановичу

Відповідно до статей 12, 79-1, 81, 118 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі сертифікату на право 
на земельну частку (пай) серія PH № 995554, звернення гр. Целогородцева 
Валерія Івановича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 
Целогородцеву Валерію Івановичу земельну ділянку № 499 площею 0,6730 га, 
(угіддя - сіножаті), кадастровий номер: 6325156400:07:001:0177 із земель 
колишнього КСП «Червоний Партизан», яка розташована за межами 
населеного пункту на території Безлюдівської селищної ради Харківського 
району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

2. Гр. Целогородцеву В.1.
2.1. Оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». і .

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 
дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства.

3. Міськрайонному управлінню у Харківському районі та м. Люботині 
Головного управління Держгеокадастру у Харківській області внести відповідні 
зміни до Державного земельного кадастру.

Без тюдівський селищний го. Микола КУЗЬМІНОВ


