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ХАРКIВСЬКОГО РДЙОНУ XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI

вtд 30 серпня 202l року

l4.00

СесiЮ вiдкриВ Кузьмiнов Микола Миколайович Безлюдiвський
селищний голова

На засiданнi Xll ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ ради VIII скликання iз 26
депутатiв прибуло 2З депутата, 3 депУтата вiдсутнi (Волох Н.Я., днтоненко Н.В.,
Клименко С.Г.).

У вiдповiдностi до п.|2 ст. 46 Закону Украiни <Про мiсцеве
самовряДування В YKpaTHi> хII сесiя БезлюдiвськоТ селищноТ ради с
повноважною.

У роботi ceciT берутЬ участь: члени виконкому селишlноТ ради, старости
старостинських округiв, громадськi активiсти.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ХII CECII БЕЗЛЮДIВСЬКОi СВЛИЩНОi РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

l. Про затвердження перелiку закладiв культури базовот мережi мiсцевого
рiвня Безлюдiвськот селищноi ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi.
2. Про надання згоди на прийняття в комун€Lльну власнiсть БезлюдiвськоТ

СеЛИЩНОТ Рали квартири J\Гч 15 в булинку JФ 162 по вул. 11еремоги в смт.
БеЗЛЮДiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi, яка знаходиться на балансi
Головного управлiння Нацiона.гlьноТ гварлiТ Украiни.
3. Про внесення змiн до рiшення Безлюдiвськот селищноТ рали вiд 04. 12.2020

року кtlро затвердження кiлькiсного та персонаJtьного складу виконавчого
KoMiTeTy>> (онищенко С.П.)
4. Про внесення змiн до рiшення Безлюдiвськот селищноТ рали вiд 04. |2.202о

року кПро затвердження кiлькiсного та персон€Lльного складу виконавчого
KoMiTeTy> (Штефан А.П.)
5. Про внесення змiн до рiшення Безлюдiвськот селищноТ рuд" вiд 04. l2.202O

року пПро затвердження кiлькiсного та персон€Lльного складу виконавчого
KoMiTeTy>> (Свдошенко Д.I.)



6. Про затвердження рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 04.08.202l року t\Ф
383 кПро створення iнклюзивноТ групи у КомунiLльному закладi кБезлюдlвсiкий
заклад дошкiльноТ освiти (ясла-садок) БезлюдiвськоТ селищноТ ради>.7. Про затвердження Програми забезпечення пожежнот, техногеннот безпеки
та цивiльного захисту Безлюдiвськоi селищноТ ради Ha202I-20?4 роки8. Про затвердження Комплекснот Програми по захис,гу державного
cyBepeHiTeTy, конститучiйноголаду, територiальноi цiлiсностi УкраТни, протидiТ
тероризму, корупцiТ та органiзованiй злочиннiй дiяльностi на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ ради на202| - 2024 роки
9. Про затвердження Положення про акти обстеження (по факту проживання

(не проЖиваннЯ) особи, житловиХ умов, веденнЯ спiльного господарства), що
складають депутати, старости i уповноваженi особи БезлюдiвськоТ селищноТ
Ради.
l0. Про визнання Комуна"гlьного пiдприемства <<Котлярiвське> БезлюдiвськоТ

селищнОТ радИ виконавЦем послУI, з постачання .l,elt.lttlBoT eHepl.iT
для Bcix категорiй споживачiв в межах територii Без;rкlлiвськоТ сеJlищноТ рали

Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
l 1. Про затвердження СтратегiТ розвитку Комунального закладу KI_{eHTp

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> БезлюдiвськоТ селищноТ рали
12. Про передачУ майна комунаJIЬноТ власностi БезлюдiвськоТ селищноТ ради в

комунальну власнiсть, оперативне управлiння та користування вiддiлу освiти
БезлюдiвськоТ селищноi ради.

l З. Про внесення змiн до рiшення I ceciT (lI етап) БезлюдiвськоI селишноТ ради
VIII скликання вiд l0 грулня 202| р, кПро затвердження структури iштатного
розпису вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ селищноТ рали та ff структурних
пiдроздiлiв на 2021 р.>>.

l4. Про визначення одержувачем коштiв 9 рiвня KclMyHa.llbнe пiдприсмст.во
<Постачальник))
Jl*лBp затвердження структури апарату управлiння БезлюдiвськоТ селищноТ
ради та iT структурних пiдроздiлiв.

l6. Про премiювання селищного голови
l7. ПрО внесеннЯ змiн дО рiшення II ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ рали VIII

скликання вiД 22J22020 року <Про селищний бюджет БезлюдiвськоТ селищноТ
ради на2021 piK> та додаткir до нього (20526000000) (кол бюлжету).
l8. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiлянки лля булiвництва i обслуговування житлового булинку, господарських
булiвель та споруд по вул. Шевченка, 2|-л в смт Васищеве Харкiвського
району xapkiBcbkoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Горбуновiй
Алiнi Володимирiвнi (дiлянка площею 0,1500 Го, кадастровий номер
бЗ25l 56400:00:0 l 6:0049).
19. Про затвердження технiчнот локументаttiт iз землеустрою IIlоло

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) пtl
вул. Зелена, 13 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачУ iT безопЛатнО у власнiСть гр. Гнатченко оленi Олександрiвнi (дiлянка



ДлЯ будiвництва i обслуговуваннЯ житлового булинкУ tlJtоlцеЮ 0,2500 Го,
кадастровий номер бЗ25l 8 l 50 I :00:0 l 3:0022)
20. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсчевостi) по
вул. Захiдна,25 в с. Мовчани Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачу iT безоплаl,но у власнiсть гр.
бз25l 8l203:00:00l :0 l20) площею 0,1 500
житлового будинку)

Мещеряковiй Ганнi IBaHiBHi (дiлянка
га, для булiвниltтва та обслуговування

2l. Про затвердження технiчноi документацiт iз земJlеус,грою щOло
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Пiщана, 2 в с. Лизогубiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та
передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Самойленко Наталi Василiвнi (дiлянка
бз25l8l50l :00:0l0:00З7) |UlOщеltl 0,1352 I'о, лJtя булiвниri,l ва ,la обс;tуt,овуtsанtlя
житлового булинку)
22. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Матросова, 3-А в смт Хорошеве Харкiвського району XapKiBcbKoT областiта передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Жовтобрюху Володимиру
олександровичу (дiлянка бз25I59l00:00:0lЗ:0086) площею 0,0807га, дп,
будiвництва i обслуговування житлового будинку)
2З. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для ведення особистого селянського господарства по
вул. IJeHTpaJIbHa, З3 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT облас-гi
та передачУ if безопЛатно У власнiсть гр. Белевцову Василю Сергiйовичу
(632518l 501 :00:004:0034 площею 0,1 бб9 га)
24. Про затвердження проекту землеустрою tllодо вiлвелення земельноj.

дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського госполарства по вул.
Огородня (бiля буд. Jф27) в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу if безоплатно У власнiсть гр. IIриз Днастасiт Валерiтвнi
(дiлянка бз25l 55600:00:037:00б5 площею 0, l420га)
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот

дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Перемоги
(бiля бул. JФ 205) в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Кришталь Наталi IBaHiBHi (дiлянка
бЗ251 55600:00 :042:01 22) площею 0,0675га)
26. Про затвердження технiчноi документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по
вул. Лиманська, l2 в смт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi
та передачу iT безоплаТно в спiльну cyMicHy власнiсть грtlмадянам Назаренкtl
свiтланi Олександрiвнi, Назаренко Снiжанi Щмитрiвнi та Назаренко Юлiт
dмитрiвНi (дiлянка 6325155600:00:003:0059 площею 0,13 l0 га, для булiвништва
та обслуговування житлового булинку)
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Пушкiна
(бiля земельноТ дiлянки JФ7) в смт Васищеве Харкiвського району XapKiBcbKoj.



областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Марченку Сергiюолексiйовичу (дiлянка бз25l 56400:00:о is:tl l4З) плоLuекl 0, l 220 га)28. Про затвердЖеннЯ .l-ехнiчнtlj' 
локумен.гацii. iз ]емjlеус1,рOЮ щOл()встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) попров, Ветеринарному, 9 в смт. Безлюдiвка Харкiu.опоrо'рuйопу XapKiBciKoTобластi та передачу iT безоплатно У власнiсть гр. Ковчужному Апдрi,ВiкТОРовичу (дiлянка бЗ25155600:0б:03З:0050) площею 0,1500 го, длябудiвництва i обслуговування житлового будинку)

29 ' Про затвердження технiчнот допуrентацiт iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) повул, Фрунзе Тимура, 59 в смт. Хорошево Харкiв.опu,.u'рuИопу XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть .р. Жар"ковii Галинi олексiiвнi(дiлянка 6325159l00:00:02l:0075 площею б,l004ru, для будiвництва iобслуговування житлового булин ку )
30. Про затвердЖеннятехнiчноj'/t()кумен.гаrtij'iз зсмJlсусl.рок) llt()il()встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на-мiсцевостi) повул, Бережна, 12-А В смт. Безлюдiвка Харкiвського райоф XapKiBcbKoi областiта переДачу iT безогtлатно У власнiсть гр. Журавель оленi iBaHiBHi (дiлянка

бз25155600:00 042:О12З площею 0,1500гЬ, для будiвництва i обслуговування
житлового булинку

з 1. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на-мiсцевостi) повул, Бережна, l2 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi тапередачУ iT безоплатно у власнiсI' .р. Журавлю Вiталiю iuu*,ourry (;1iляllка
бз25155600:00:042:0l2З площею 0,1500га, для будiвництва i обслуговування
житлового булинку)
з2. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicrteBocTi) по

вул, Полунична, 1 7l в смт. Безлюдiвка Харкiвського району ХаркiвськоI'областi
та передачу iT безоплатно у власнiсть г,р. Коваленкtl Михайlrу Микоrrайовичу(дiлянка бЗ25l55600:00:036: l l06) площею 0,1500 го, дп, будiвництва iобслуговування житлового булинку)
33. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) повул, Лугова, 52_в с. Лизогубiвка Харкiвського району Харкiвськоl'областi тапередачу iT безоцлатно у власнiсть гр. Ьлулоъiи оленi Миколатвнi(6з2518l 50l :00:003:0076) ПЛоЩеЮ 0,1 968га,^лля булiвництва i обслуговування

житлового булинку)
з4, Про надання дозволу на розробку проекту землеустРоЮ щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особrarоiо aaпr"arпого господарства по пров.журавлиному (бiля земельнот дiлянки j\ф l9) в смт Безлюдiвка Харкiвського
району XapKiBcbKoT облас,гi гр. tlриз Ва"перiю Микt1,1tайоtsичу (лirrянка IlJIощек)
0,0800 га , кадастровий номер бз25l55600;00:03l :0083)
35. Про надання дозволу на розробку проекту землсус.грою щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особистого aaп""ar*ого господарства по вул.



Перемоги (бiля земельноТ дiлянки J\Ъ 2s4) в смт Безлюдiвка Харкitsського
району xapkiBcbkoT областi гр. Парфьонову Олегу Петровичу (дiлянка площею
0,2000га, кадастровий номе р бЗ25l 55600:00:03 1 :0083)
36. Про налання дозволу на розробку прOекl.у земJlеус,l,рOFo щtlлtl вiлвелення

земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства п0 вул.
Пiсчана (бiлЯ земельнОТ дiлянкИ J\e l) в смТ Безлкlлiвка Харкiвського раИону
ХаркiвськоI областi гр. Яременко tринi Петрiвнi (дiлянка Ilлощею 0,1000 .u, i,
змiною категорiТ i цiльового призначення та вiднесенням до категорiТ земель
сiльськогосподарського призначення)
37. Про подовження TepMiHy дiТ договору про встановлення особистого

строкового cepBiTyTy на земельну дiлянку по вул. ЗмiТвська,6l-еl24 в смт
Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi фiзичнiй особi
пiдприсмцю Сокирчi Свiтланi Миколатвнi (дiлянка кадастровим номером
бз25155600:00:022:0006, площею 0,0029 га, для обслуговування тимчасовоТ
споруди - торгiвельного павiльйону на 5 (л'ять) poKiB)
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноТ дiля нки у власн icTb для ведеLl}]я сlсобис,t.огtl селяIlського
господарства за межах HaceJleHOI,o llyнKтy t] cM,I Бсз;rкlлiвка XapKiBcbKOIo
РаЙОНУ XaPKiBcbKoT областi гр. Аллот Ользi tOpiTBHi (площею 2,0000 га за
рахуноК категорiТ земелЬ сiльськогосподарського призначення (угiддя
сiножатi) комун.LльноТ форми власностi)
39. Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства бiля
домоволодiння по вул. Садова, l0 в с, Котляри Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi гр. Кучерук Юрiю Михайловичу (дiлянка площею 0,1800 га, iз змiною
категорii i цiльового призначення та вiднесенням до категорiт земель
сiльськогосподарського призначення)
40. Про затвердження проекту землеустрою х1одо вiдведення земельнот

дiлянки для ведення садiвництва по вул. Шевченка (бiля домоволодiння J\l'9 94),
в смт Васищеве, Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу iT
безоплатно у власнiс,гь l,p. Волк CBiT.traHi Олександрiвнi (кадастрtlвий номер
бЗ25l 56400:00:007:0 l 83 плошею 0,08 l 4га)
4l. Про подовження r,epMiHy лiТ логовору IIро вс,tановJIення особис1оt.tl

строковОго cepBiTyTy на частинУ земельноТ дiлянки по вул. Орс:шкова,49 в
смт Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi фермерському
господарствУ кКЕГИЧIВСъКЕ)> (площею 0,00з8 га -с частиною земельноТ
дiлянки з кадастровим номером бЗ25l 56400:00:01 9:0l 60)
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот

дiлянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного
пункту смт Васищеве Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу ii'
безоплатно У власнiсть гр. Левiну Михайлу Михайловичу (дiлянка'плоlltею
1,7680 га, кадастровий номер бЗ25156400:00:01 8:008 l )
4з. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельI,1оТ дiлянки для ведення особистого селянськог0 господарства в межах
населенОго tlyHKTy смТ ВасищеВе ХаркiвСькогО району Харкiвськоj'областi гр.



Реброву Олександру Iвановичу (площею
сiльськогосподарського призначення (угiддя
форми власностi.

2,0000 га за рахунок земеJlь
- сiножатi заливнi) комунальноТ

44. ПРО ЗаТВеРДЖеНнЯ проекту землеустрою щодо вiдведення земельних
дiлянок для будiвництва та обслуговування житлового будинку, госпOдарських
булiвель i спорул та для ведення особистого селянського господарства по вул.
Мовчанiвська, 40 в с. Мовчани Харкiвського району XapKiBcbKoT областi .га

передачУ ТХ безоплатнО У власнiстЬ гр. ПогорсльltеRу tOpiKl Петровичу
(кадастровиЙ номеР бз25l 8l203:00:00l :0l I tl, плоtllек) (),2tl45г,а, ка/lасr.ровий
номер бЗ25l 8l 203:00:001 :0l l 9, площею 0,2500 га)
45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо вiдведення

земельноi дiлянки для ведення особистого селянського госгtодарства по вуJI.
МовчанiВська, (бiлЯ домоволОдiня J\Ъ9) в с. Мовчани Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Ткачовiй ЛiлiТ Мар'янiвнi (плоrцею 0,084l га за pu*ynon
земель запасу категорii земель житловоТ та громадськоТ забудови)
46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнОI дiлянки длЯ булiвниЧтва та обслуговування житлового будинку,
господарських будiвелъ iспорул по вул. Левицького Р., (бiля дiлянки Jъl21-г)
В смТ Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Наседкiну
Сергiю Сергiйовичу (площек) 0,1500 га за рахунOк KaTel,tlpii' зel\4eJlb житловоТ
забудови)
47. Про затвердЖеннЯ проекту земjlеус.l.рою щолtl вiдвслсння зсмс;tьноТ

дiлянки площеЮ 0,0600 га, длЯ iндивiдуального садiвництва розташованоТ в
обслуговуючому кооперативi <Садове товариство <Учитель>>, (земельна
дiлянка JФз4) на териТорiТ БезЛюдiвськОТ селищНоТ ради Харкiвського району
xapkiBcbkoT областi та передачу rr безоплатно У власнiсть гр. Моrrtiнськiй
НаталiТ евгенiвнi (кадастровий номер бз25156400:03:001:0069) tIлощек)
0,0600га, для ведення iндивiдуального садiвництва категорii земель
сiльськогосподарського призначення)
48. Про надання дозволу на розроблення технiчнот документацiт iз

землеусТрою щоДо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi
(на MicueBocTi) длЯ булiвничтва i обслуl,овуваннЯ жиl,лового булинку,
господарських булiвель iспоруд по вул,[IIубirrсl,кiй,29 в с, IlJyбirle
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Меленцеву Петру !енисовичу.
(площеЮ 0,2500 га, для булiвництва та обслуговування житлового булинку)
49. ПрО наданнЯ дозволУ на розрОб"ценнЯ llpoeкl.y iЗ земJlеус.l.роЮ щолtl

вiдведення земельноТдiлянки дляведення особистого сеJlянського господарства
по вул. Шубiнськiй,29 в с. Шубiне Харкiвського району, XapKiBcbKoT областi
гр. Меденцеву Петру !енисовичу (opicHToBнo площею 0,1200 га)
50. Про надання дозволу на розробку технiчнот документацiт iз землеустрок)

щодо встановЛення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) длЯ будiвництва та обслугоВуваннЯ житлового будинку,
господаРськиХ булiвель i спорул по вул. Шубiнськiй, 28 в с. Шубiне
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Тiтовiй Свiтланi Миколатвнi



(орiснтовною площею 0,2500 га, для булiвництва та обслуговування житлового
будинку)
51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

вiдведення земельноi дiлянк и дляведення особистого селянсько1.11 r.осполарс,tва
по вул. ШубiнсЬкiй (навПротИ булинкУ Nч28) в с. Шубiне Харкiвського району
xapkiBcbkoT областi гр. Тiтовiй Свiтланi Миколатвнi (орiснтовною площею
0,1200 га, для ведення особистого селянського господарства)
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiлведенгtя земельнот

дiлянки площеЮ 0,1200 га, длЯ iндивiдуыlьногo салiвниц,гtsа розташованоТ в
обслуговуючому кооперативi кСадове товариство <Учитель>, (земельна
дiлянка Jtlb4, J\bS) на r,ериторiТ БезлюдiвськоТ сеJlищнOТ рали XapKiBcbKot.o
районУ XapKiBcbKoT облаСтi та передачУ rT безопЛатнО у власнiсть гр. Савчук
Валентинi олексанлрiвнi (кадастровий номер бЗ25l 56400:0З:00l :0068) ппощ.о
0, l200га, длЯ ведення iндивiдуального садiвни ц,rва KaT,e1.opiT земеJl ь
сiл ьськогосподарс ького призначен ня)
53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрOю lцодо вiдведення

земельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства в с.
TeMHiBKa ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoT областi гр. Шелехову Роману
петровичу (земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського
господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)
54. Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо вiдведення

земельноТ дiлянки дJlя велеt{ня особистого ссJtяt]ськоI,о I,осI|одарства в с.
TеMHiBKa ХаркiвськогО районУ XapKiBcbKoT областi гр. [lJелеховУ lleTplz
Антоновичу (земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)
55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки Для ведення особистого селянського госполарства,
розташованот за межами населених пунктiв на територiт Безлюдiвськоj'
селищноТ Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Сапс.ltьнiк t{адiТ
олександрiвнi (земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)
56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства,
розташованоi за межами населених пунктiв на територiт Безлюдiвськот
сеJlищноТ Харкiвського району XapKiBcbKoT tlбласr,i гp. С]агlс,льнiк ()лександру
Петровичу (земельноТ дiлянки у tsласнiсr.ь для ведення особисl.оI.о сеJlянськtll.о
господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)
57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустРоЮ щодо вiдведення

земельноТ дiлянки для ведення особистого селянського I,tlсподарсl.ва,
розташованот за межами населених пунктiв на територiт Безлкlлiвськоl'
селищноi Харкiвського районУ XapKiBcbKoT обласT,i l.p. Козiнець [олiТ
олександрiвнi (земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opieHToBHo площею 2,0000 га)
58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства в с.



TeMHiBKa Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Юр'свiй Iринiвалентинiвнi (земельнот дiлянки у власнiсть для "ao."n, особистогtl
селянського господарства opieHToBHo площею 2,0000 га)
59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустРоЮ щодо вiдведення

земельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства в с.TeMHiBKa XapKiBcbKoI,o району XapKiBcbKoT областi гр. Юр'с:ву Павлу Iвановичу(земельнот дiлянки у власнiсiь для ведення особистого селянського
господарства opicHToBHo площею 2,0000)
60. Про затвердження проекту землеустрою щоло вiдвелення земельнот

дiлянки площеЮ 0,1l80 га для iнливiлуапо"о.о садiвництва, розташованоТ всадiвничому товариствi <ВестатобулiвнЙк> (земельНs дiлянка }ф20,2l рял l l) замежами населених пунктiв на територiт Безлюдiвськот селищнот puo"харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу li безоплатно у власнiстьгр. Бондар ользi Василiвнi. (земельну 
'лiл"нпу 

(кадастровий номер
бЗ251 59 l00:02:0l4:0З l 5) площею 0, l l 80га)
61. Про затвердженнЯ технiчноТ локумсн,rацiТ iз ЗСМllС)С lрOЮ ЩOл.,встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi 1на мiсuевостi) по

вул, Станцiйнiй, 6-А в смт Хорошеве Харкiвського райоф XapKiBcbKoT областi
та передачi iT безоллатно у спiльну cyMicHy власнiЬть .рЪruд""ам Бутко TiHi
[BaHiBHi та Чiрковiй Свiтланi IBaHiBHi (земельну дiлянку (каластровий номер
бЗ25l 59100:00:02l :0074) площею 0,06l 9 га)
62. Про затверд''(ення технiчнот документацiт iз землеустрою щодовстановлення (вiдновлення) меж земельнот дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по

вул, Нагiрна,7 в смт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi тапередачi iT безоплатно У власнiсть гр. IloTepyxa Мlикtлli О;tександроtsичу
(земельнУ дiлянку (кадастровий номер 6,З251556ф:00:0l0:0049) площею 0,1500
га)
бз. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноТ дiлянки для ведення особисто.п aarr"ського госпо.царстRа в смтБезлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Коц Тетянi Миколатвнi
(земельноТ дiлянки для ведення особистого селянського I.0сподарства,
opicHToBHo площею 2,0000 га)
64. Про надання дозволу нарозробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки розташованоi за межами 
"u..na""x пунктiв Безлюдiвськот

селищноi ради Харкiвського району xapkiBcbkoT област,i гр. Збукару ВlталrюПавловичу (земельноТ дiлянки для ведення особис'ого селянськ.,I.о
господарства, opicHTtlBHo площею 2,0000 га)
65. ПрО затвердЖеllнЯ технiчttОТ докуМеrrтацiТ iЗ зсм.I]с),с,гроlО щоловстановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на-мiсцевостi) повул, Курортнiй, 4 в смт Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi r.aпередачУ iT у влаСнiстЬ гр. Штурбi ВолодиМиру Олеп.uпдро"ичу (зе,мельну

д,|]нку (кадастровий номер (6325 1 56400:00:007 :0 l 82) площ.Ь 0, l 500 га)66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустРоЮ щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення особистого aaпr"aопого господарства по вул.
ПолуниЧна (за буд. .l'lЪ 58_р) в смТ БезлюдiВка Харкiвського району XapKiBcbKoT



областi гр. Боришук Васи.ltю Iвановичу (земельноТ дiлянки у власнiсть для
ведення особистого селянського господарства, opicHToBHo площею 0,3500 га)
67. Про надання Дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул.
ЗМiiВСЬКiй, бiля булинку 131-А в смт Безлюдiвка Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Войтенко BiKTopiT Михайлiвнi(земельну лiлянку
площею 0,1000 га за рахунок земель запасу категорiТ земеJlь жиr,ловоТ ,t,a

громадськот забулови iз змiною категорiт цiльового призначення)
68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою IItоло вiлвелення

ЗеМеЛЬНОТ дiлянки для ведення iндивiду€tльного садiвництва по вул. Калиновiй
(бiля булинку J\Ъ 4) в смт Васищеве Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
гр. liленко олексанлрi tорiТвнi(земельну дiлянку 1-1лощею 0,0З00 га за рахунок
категорiт земель жи,гловот та громадськоi забулови iз змiною категорiт i

цiл ьового призначен ня)
69. ПРО надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноi дiltянки дJlя булiвнич,гtsа ,la обсlrуt,tlвування жиlJlOtsOltl булинку,
господарських булiвель i спорул по вул. Слобiдськiй, 5l в смт Васищеве
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Макарову Олександру
ВЯчеСлавовичу (земельну лiлянку площею 0,1500 га за рахунок категорiТ земель
житловоТ та громадськоТ забудови)
70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

ЗеМеЛЬНОТ Дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського
ГОСПОДаРСТВа ПО вУл. Миру (бiля земельноТ дiлянки JЪ 3) в смт Хорошеве
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Бегларян Арарату
ГарнiкоВичу(земельнУ дiлянкУ площеЮ 0,0350 га за рахунок земель запасу
КаТ'еГОРiТ Земель житловоТ та t,ромадськоТ забудови iз змiною категорiТ i

цiл ьового призначен н я )
7|. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для ведення особистого селянського госполарства IlO ByJl. Теплична в
С. КИРСанове Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу iT
безоплатно у власнiсть гр. Матюрiну Валерiю Валерiйовичу(земельну дiлянку
кадастровий номер бЗ25l 8 l 502:00:004:000l площею 0,36 l 5га)
72. ПРО ВНесення змiн до п.п. 2, 3 рiшення V ceciT Vlt| скликання

БезлюдiвськоТ селищноi ради вiд 9 лютого 202l року <Про передачу у власнiсть
земельноi дiлянки для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва
гр. Гайденко к.м. на територii Безлюдiвськоi се"гtищноТ ради XapKiBcbKot,o
району xapkiBcbkoi областi> (змiни в площу i кадастровий номер
бЗ251 55600:0l :002:0455 плош1ею 0,2 l 82га)
73. Про внесеннЯ змiн до рiшення XXXI ceciT VII скликання Без.lrюдiвськоТ

селищноТ рали вiд l7 грулня 20l8 року <Про надання лозволу гр. IIIатохiнiй
меланiт Михайлiвнi на розробку проекту земJlеусl,рс)к) tllсlдtl вiдведення
земельнот дiлянки У власнiсть для ведення особистогtl селянського
господарства в смт Безлюдiвка по провулку ЗмiТвському Харкiвського району>
(подовжити TepMiH дiТ рiшення з 3|.12,2019 р. для земельноТ дiлянки площею
0, l 000га)



74' Про наданнЯ лOзвоJlУ на розробltення Ilpoe*,ly земJlеус,l,ро}0 Щол0вiдведення земельнот дiлянки для булiвництва iндивiдуального гаражу по вул.
Вишневiй (бiля булинку J\Ъ 2-Б) в смт Васишеве Харкiвського районуXapKiBcbKoT областi гp. Кtlзинець Анлрirtl Васи.rtьовичу (rlJlOщeK) 0,00з0 l.a, за
рахунок земель категорii житловот та громадськоi забудови в межах)
75. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнОi дiлянкИ лля булiвництва та обслУговування житлового будинку,
господарських булiвель i спорул по вул. Чайковського, 7l в смт Безлюдiвка
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Мiрошнiченко Свiтланi
Миколаiвнi (площею 0,1500 га за рахунок категорil' земель житловоТ та
громадськоТ забулови)
76. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiлянки для ведення особистого селянського господарства, розташованот в
межаХ населеного пуIjктУ смт. Васищеве Харкiвс1,1(огtt райоrlу, XapKiBcl,Ktll.
областi та передачу lf безогl;tатно у власнiст,ь l,p. Зtlrrt1,l,bKy 1.1teKciKl
Миколайовичу (плоu_цею 2,0000 га 63251 56400:00:0 l 8:00Ь0' за рахунок KaTe1.opiT
земель с/г призначення )
77. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для ведення особистого селянського господарства, розташованот в
межах населеного пункту смт Васищеве XapKiBcbкol,o району XapKiBcbKoi'
областi та передачУ ii безоплатно у власнiсть гр. Золотьку flмитру
ОлексанДровичУ (площеЮ 2,0000 га бз25l56400:00,0t8,0078, .Ь pu*ynbn
категорii земель с/г призначення )
78. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки м l 550 iз земельсвК KXapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення ToBapHot.O

сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу ii у власнiсть гр.
ТкаченкУ СергiЮ АнатолiЙовичУ (дiлянка пай площ ею 0,2267 га (угiддя - рiллr),
кадастровий номер бЗ25 l 55600:01 :002:0465)
19. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТдiлянки лГ9 573 iз земельсвк kxapkiBcbka овочева фабрика) для веденl]я товарного

сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
СкородуМову ПавЛу СеменОвичУ (дiлянка пай площ ею 0,2226 га (угiддя - рiллr1,кадастровий номер бЗ25l 55600:01 :00 l : l 356)
80. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки м 809 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрика) для ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва та безоплатну псредачу iT у, власнiс.iь l.p.
Селевко AHToHiHi Спиридонiвнi (дiлянка пай площекl 0,2098 га (угiлля - рiллr1,кадастровий номер бЗ25155600:01 :00l :1353)
81. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Ns 66з iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрика>) для ведення товарного

сiльськогосподарського виробниuтва та безопла,гну передачу 1f у власнiсiь гр.
Савичу Андрiю ГIавловичУ (лiлянка пай площею 0,2lQtl ia (угiлля - рiлля1,кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :001 : l 352)
82. Про видiленнЯ в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дirrянки Nq l 575 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрика) для ведення товарного



сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу lT у власнiсть гр.Пономаренко Тетянi АнатолiТвнi (дiлянка пай площею 0,2267 га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :002:0466)
83. Про видiленнЯ в HaTypi (на мiсrtевосr.ijr.r.rьнtl1.;ti.ilяltки ЛЬ 687 iз.]емеJlьсвК <XapKiBcbKa овочева фабрика>) для Ведення тOварнOг0сiльськогосподарського виробництватаъ.rоппurну передачу 1f у власнiсть гр.Ксензовiй Любовi Кузьмiвнi (дiлянка паЙ пJlощеttt 0,2l08 ia (угiлля - рi,r;rя),кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :001 : I 354)
84, Про видiлення в HaTypi (на мiсце"осrij земельноТ дiлянки Ns б88 iз земель

::.1 ],Хт*iвська овочева фабрика>) для ведення товарногосlльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.Коновею Максиму Валерiйовичу(дiлянка пай площею 0,2lOii га (угiлдя - рiлля),кадастровий номер бЗ25l 55600:01 :00l : l 357)
85, Про видiлення в HaTypi (на мiрцевостi) земельноТ дiлянки J\ъ l450 iз земельсвК <XapKiBcbKa овочева фабр_ика>) для ведення товарногосiльськоГосподарСькогО виробниЦruu ruЪ.rоппurну переДачу iT у власнiсть гр.СлiзевУ ПавлУ МиколаЙовичу(дiЛянка пай плоЩею 0,2268 ia (угiлля - рiлля),кадастровий номер бЗ25l55600:0l :002:046l )86. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТдi.llянки J\Ъ l432 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрика>) лля велення товарногосiльськогосподарського виробництва та безоплатпу n.p.o.ry Г' у власнiсть гр.[льченку BiKTopy онисимовичу(дiлянка пай площею 0,2267- га(угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ25l 55600:0 1 :002:0462)
87. Про видiлення в HaTypi (на мiсuевостi) земельноТдiлянки Jъ l480 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрико) для ведення товарногосiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.Бойку Богдану Кузьмичу (дiлянка пай площею 0,2108 га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ25l 55600:0 l :002:04бЗ )88. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостij земельноI дi,,lянки J\ъ 982 iз земельсвк kxapkiBcbka овочева фабрика>) для ведення товарногосiльськогосподарСькоI.О виробниЦl Ba ,l.a безоll,tаr ну llсрсЛачу, iT у, B;tacttic.t ь l.p.Ломакiнiй ЛюдмИлi ГригоРiТвнi (дiлЯнка паЙ площеЮ 0'2l0&га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :00l : 1355)
89. Про видiленнЯ в HaTypi (на мiсчевостij ,.r.nr"oT дiлянки J\Ъ 684 iз земельсвК KXapKiBcbKa овочева фабрика) для l]едення тоtsарно;.11сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.Литвиненку Анатолiю Миколайовичу (дiлянк а пай площею 0,2l09 га (угiддя -

рiлля), кадастровий номер бз25l 55600:0l :001 : 1359)90, Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТдiлянки J\ъ l0зб iз земель
::ý л]glрпiвська овочева фабрикa> Для ведення ToBapHOI.gсlльськогосподарського виробництва та безоллатну передачу rT у власнiсrо .р.Возняку Василю Романовичу (дiлянка пай площею 0,23з0 га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ25155600:0l :001 :l 358)9l, Про видiлення в HaTypi (на MicrteBocT,i) земельноj'лiлянки N9 lз65 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрика) для ведення товарного



сiльськогосподарського виробництва та безоплатну I1ерсдачу iT у B;lacHiclb |,р.
Стояновiй TaMapi IHoKeHTiTBHi (дiлянка пай площею 0,2268 га (угiддя - рiлля),
кадастровий номер бЗ251 55600:0 l :002:0467)
92. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Jф 1485 iз земельсвК KXapKiBcbKa овочева фабрика>) для ведення тOварнOг0

сiльськоГосподарСькогО виробниЧтва та безоltлаr'ну IIсрсЛачу iT у власнiс.iь I.p.
Роман Bipi Пилипiвнi (дiлянка пай площею 0,2098 га'(уiiддя - рiлля;,кадастровий номер бЗ25l 55600:0 l :002:0459)
9з. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
пров. ЗоряномУ ,З4 в смт Хорошеве Харкiвського району XapKiBcbKoT облас,гi .га

передачу if безоплатно у спiльну cyMicHy власнiсть громадянам омельченко
ВалентиНi АнатолiТвнi та омельченку ГенНадiЮ Вiкторовичу (земельну дiлянку
кадастровий номер бЗ251 59l 00:00:004:0l 0l площею 0,1 500га)
94. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки J\ъ l з52 iз земельсвк <xapkiBcbka овочева фабрико) для ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Щробiнi НадiТ МиколаТвнi (дiлянка JYs lЗ52 плоЩею 0,,2267 ia (угiддя - рiлля;,
кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :002:0464)
95. Про видiлення в HaTypi (на MicueBocTi) земельноТ дiлянки Jф l 5з7 iз земелl,

свК <XapKiBcbKa овочева фабрика>) лля ве/]еtIня ToBapHoI.o
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну перелачу if у власнiсть гр.
Ссдих Тетянi Володимирiвнi (дiлянку J\b 1537 площею о,2265 га (угiддя - рiлля;,
кадастровий номер бЗ25l 55600:0 l :002:0460)
96, Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот

дiлянки по вул. Теплична,43-В в с. Кирсанове Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Литвинову Олександру
Вiкторовичу (дiлянку кадастровий номер бз25t8l502:00:00l :О024 площею
0,2500га)
97. Про затвердження технiчноi документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (Ha-MiiueBocTi) по
вул. Нижня, 26 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачi iT безоплатно У tsласНiсть гр. ГорбуноВiй Hal-a;ri ОllексанДрiвнi (лi.lIянку
Для ведення фермерського господарства бз25l 8 l 50 l :00:005:0046 площею
0,2500 га)
98. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для велення фермерського господарства та передачу iT безоплатно увласнiсть гр. Фiлатову BiKTopy МихайловичУ (земельну лiлянкУ Для ведення
фермерського господарства площею 5,9558 га кадастровий номер
бЗ25l 56400:0 l :0 1 4:0094)
99. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiлвелення земе.ltьнtli

дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу ii безоплатно увласнiсть гр. fl'якову Андрiю Вiкторовичу (земельну лiлянкУ для ведення
фермерського господарства площею 5,9558 га кадастровиЙ номер
бЗ25l 56400:01 :0l 4:009l )



l00. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноl'
дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу li безоплатно увласнiстЬ гр, КоЦ MapiT BiKTopiBHi (земельНу лiлянку для ведення фермер.r*о.Ьгосподарства площею 5,95 5 8 га кадастровий номер 63251 5 б400:0 i,O t +,OOqO).101.про затвердження проекту землеустрою Щодо вiдведення земельнот
дiлянки для ведення фермерського господарства та llерелачу jT безогl.гlатно увласнiсть гр. ff'яковiй Наталiт олексiтвнi (земельну лiлянку для ведення
фермерського господарства площею 5,9558 га (каласт.ровиЙ номер
бЗ25l 56400:0 1 :0 l 4:0095)

l02. Про затвердження проекту землеустрою щодtr вiдведення земе.llьноТ
дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу iT безоплатно увласнiсть гр. Фiлатовiй Юлiт Олександрiвнi(земельну лiлянпу Для ведення
фермерського господарства гrлощею 5,9558 га (кадастровий номер
бЗ251 56400:0 l :0 1 4:0093)

10З, ПРО ЗаТВеРДЖеННЯ ПРОекТУ Землеустрою щодо вiдведення земельнот
дiлянки Для Велення фермерського господарства та передачу lT безоплатно увласнiсть гр. Фiлатову Михайлу олексiйовичу(зем.п"ф дiл"нку для ведення
фермерського господарства площею 5,9558 га (кадастровий номер
бЗ251 5б400:0 l :0 l 4:0092)

104, Про надання дозвоJlу АТ <XapKiBcbKe кар'сроуrlравлiння) на розробкуТеХНiЧНОТ ДОКУМеНТаrtiТ iЗ ЗеМлеустрою щодо полiлу ,arar,r"uT дiлянки, якаперебувае в користуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
БеЗЛЮДiВСЬКОТ СеЛИЩНОТ Ради Харкiвського району XapKiBcbKoT облlас.гi(земельнот дiлянки площею 6,9999 га (кадастровий номер
бЗ251 55600:08 :002 :00 l З )

105, ПрО наданнЯ дозволу АТ <XapKiBcbKe кар'сроуправлiння)) на розробкутехнiчнот документацii iз землеустрою щодо полiлу ,.r.no"oT дiлянки, якаперебува€ в корИстуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiвБезлюдiвськоi селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi(земельноi дiлянки площею 4,3652 га (кадастровиЙ номер
6325 1 55600 :08 :002 :0002)
l06, ПрО наданнЯ дозволУ АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння) на розробкутехнiчнот документацiт iз землеустрою щодо подiлу земельнот дiлянки, якаперебувас В користуваннi на умовах оренди ,за межами населених пунктiв

БеЗЛЮДiВСЬКОТ СеЛИЩНОТ Ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi(земельноi дiлянки площею 8,405З га (каластровий номер
6325 1 5 5 600 :08 :002 :0006)
l07, ПрО наданнЯ дозволУ АТ KXaPKiBcbKe кар'сроуправлiння) на розробкутехнiчнот документацiт iз землеустрою Щодо полiлу земельнот дiлянки, якаперебувас в користуваннi на умовах оренди за межами населених гlунктiвБезлюдiвськоi 

.селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi(земельнот дiлянки площею 10,0l 96 га (кадастровиЙ номер
6325 1 55600 :08 :002 :0008)
l08. ПрО наданнЯ дозволУ АТ <XapKiBcbKe кар'ероуправлiння) на розробкутехнiчноi документацiт iз землеустрою щодо подiлу земельнот дiлянки, яка



перебувас в корИстуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
Безлюдiвськоi селищнот рали Харкiвського району xapkiBcbkoi областi
(земельноТ дiлянки площею l0,000l га (кадастровий номер
63251 55600:08 :002 :00 1 2)
109. ПрО надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння) на розробку

технiчноi документацii iз землеустрою щодо подiлу земельнот дiлянки, яка
перебува€ в користуваннi на умовах оренди
БезлюдiвськоТ селищноТ ради Харкiвського

за межами населених пунктiв
району XapKiBcbKoT областi

(земельноТ дiлянки площею
бЗ25 l 5 5600:08 :002 :0007 )

lЗ,49З3 га (каластровий номер

ll0. Про надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'ероуправлiння) на розробкч
технiчнот документацiт iз землеустрою щодо полiлу земельнот дiлянки, яка
перебувае в корИстуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
БезлюдiвськоI селищнот рали Харкiвського району Харкiвськоi областi
(земельноТ дiлянки площею
бЗ25l 55б00 :08 :002 :00 1 4)

5,0000 га (кадастровий номер

1 1 1. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо
встановЛення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Нижня, 29 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT об.ltастi ,r,a

передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Мсдснцевiй Ганнi
Олександрiвнi(земельну дiлянку (кадастровий номер бЗ25l8l50l:00:005:0048)
площею 0,1З63га)

1 12. ПРО ЗаТВеРДЖеНня технiчноТ документацiТ iз земJlеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в на.гурi (на мiсцевостi) по
вул. Перемоги, 284 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT обrrас,гi
та передачУ ii безоплатнО У власнiстЬ гр. l lарфьонову 0легу
Петровичу(земельну дiлянку (кадастровий номер 6325155600:00:038:0034)
площею 0,12 га)
1lз. Про затвердження технiчноi документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
пров. ПiсчаниЙ/вул. Юностi, 3126 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Двrlамову
олександру Павловичу (земельну дiлянку (кадастровий номер
бЗ251 55б00:00:020:0З89) площею 0,1 500 га)

l l4. Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по
пров. Огоролнiй, б в смт. Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi
та передачу iT безоплатно в спiльну pyMicнy власнiсть громадянам Оберемнко
КлавдiТ IBaHiBHi, Оберемко Тетянi Вiк,горiвнi та Оберемко Олександру
ВiкторовичУ (земельна дiлянка кадасТровий номер бз25l55600:00:0з,7:006i,
площею 0,1500 га).

l15. Про затвердження технiчнот документацiI iз землеустрою щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Романа Левицького, 52 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
ОбЛаСТi Та передачi iT безоплатно у власнiсть гр. I tiдкопай Василю



ГригороВичу(земельilУ дiлянкУ (кадастровий lloмep бз25l55600:00:008:0028)
площею 0,1500 га)

l l6. Про надання дозволу на розробку технiчнот документацiт iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiltянки в HaTypi (на
мiсцевостi) iз земель колишньOго Свк kxapkiBcbka 0вOчева фабрикш, для
веденнЯ товарногО сiльськоГосподарСького виробництва на територiТ
БеЗЛЮДiВСЬКОi СеЛиЩноi ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi ip.
KocbMiHY Миколi евгенiйовичу (земельну частку (пай) на сiльськогосподuрсопi
угiддя зi складу паю площею 0,30)

1 l7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнОТ дiлянки длЯ будiвництва та обслуговування житлового будинку,
|,осподарських булiвеlrь i спtlрул |lо ByjI. Левиltькогo р., l2l-Д в
смт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Васильевiй okcaHi
АнатолiТвнi (длЯ будiвництва ,га обслуl,овування жи,l,JlоtsоI.о булинку,
господарських булiвель i спорул opieHToBHo площею 0,1200 га).

1 18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнОТ дiлянки для ведення особистого селянського господарства поблизу
вул. М"рУ В смт БезЛюдiвка ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoT областi .р.
пiдкопай flмитру Володимировичу (земельноi дiлянки у власнiсть для ведення
особистого селянського господарства opicHToBHo площею 0,2000 га)

119. Про надання до3волу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнотдiлянки для ведення фермерського господарства гр.
Федоровiй Тетянi Юрiiвнi (земельноТ дiлянки KoмyнallbHoT власностi, 1земlliколективного сiльськогосподарського пiдприсмства (КСП Червоний
партизан)), що припинене)

l20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення фермерського господарства гр.
Федоровiй Тетянi K)piTBHi (земельноТ дiлянки комунальноТ BJlacцocTi, (землi
колективного сiльськогосподарського пiдприсмства (КСП Червоний
партизан)), що припинене)
l21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельнот дiлянки для веденrш особистого селянського господарства гр.
Кравцовiй Катеринi Свгенiвнi (вiдведення земельноТ дiлянки opib"Torrob
площею 1,9900 га для ведення особистого селянського госrrоларства)

|22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнОТ дiлянкИ длЯ веденнrI особистогО селянськогО гослодарства гр.
кравцовiй Катеринi Свгенiвнi (земельнот дiлянки орiентовною площею
2,0000га для ведеНня особИстогО селянсьКого госполарства)

l23. ГIро НаДаННЯ ДоЗВоЛу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянськогtl господарства в смт.
Безлюдiвка ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoT обlrасгi lp. Пiлкоrlай IBaHy
михайловичу (земельнот дiлянки у власнiсr.ь Для ведення особистого
селянського господарства opicHToBHo площею 0,0300 га за рахунок житловоТ та
громадськоТ забулови)



124. Про затвердження проек.гу землеустрою щодо вiдведення земельноТ
дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Чайкоtsського
(бiля земельноi дi.lrянки м lбз) ts смт Без.гtкlлiвка XapKiBcbкol.1l району
ХаркiвськоI областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Клименку Сергiю
Григоровичу(земельну дiлянку (кадастровий номер 6325i SSOO0,0o:oos:Ob25)
площею 0,Т220 га)

125. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот
дiлянки для ведення особистого селянського господарства по пров. Боровому
(бiлЯ земельнОТ дiлянки JФ9) в с. Подольох Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу if безоплатно у власнiсть гр. Штремпел Христинi Олексiтвнi
(земельну лiлянку (кадастровий номер 632515640t:0O:Oo l:0080) площею о,1220
га)
l26. Про затверд}t(ення технiчнот документацiт iз землеустрою щодо

встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноj'дiлянки в Ha,l.ypi (на мiсцевостi) по
в'iзду Ромашина, l8 в смт. Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi
та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Бурсiнiй ользi МиколаТвнi (земельнч
дiлянку (кадастровий номер бЗ25l 56400:00:0 l 7:0096) площею 0, l 500 га)

127. Про надання дозволу Акцiонерне товариство <ХАркIвоБЛЕнЕрго)> на
розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот дiлянки лля
розмiщення, булiвництва, експлуатацiТ та обслуговування булiвель i спорул
об'сктiв передачi електричнот та тепловот енергii для реконструкцiт кпл l0 кв
лизогУБIВКд) на територiТ смт Васищеве XapKiBcbno.n рuйону XapKiBcbKoj.
областi (земельнот дiлянки для розмiщення, будiвництва, експлуатаuii та
обслуговування булiвель i спорул об'сктiв передачi електричнот та тепловот
енергiТ для реконстру кцiТ)

l28. Про погодження проекту землеустрою щодо змiни меж населеного
пункту с. Мовчани БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району,
XapKiBcbKoT областi.
l29. Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо

встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевgстi) по
вул. Стадiонна, 23 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областiта передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Пiдкопай IBaHy Михайловичу
(земельн} лiлянку (кадастровий номер бЗ25l55600:00:025:0068i ппощ.ro 0,1280
га)

l30. ПРО ЗаТВеРДЖеННЯ ПРОекту землеустрою щодо вiдведення земельнот
дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 8-го Березн,
16 в смТ ХорошеВо ХаркiВськогО районУ XapKiBcbKoT областi та перелачу iT
безоплатнО У власнiстЬ гр. Водолазi Bipi олексiТвнi (земельну дiлянку(кадастровий номер бЗ25l 59l 00:00:003:0060) площею 0,2 1 00 га)
l3l. Про затвердження проекту землеустрою шlодо вiлведення земельноТ

дiлянки ДлЯ ВеденнЯ особистого селянськоI,О господарства всмт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу iT
безоплаТно У власнiстЬ гр. ЛагlТiю {ми,r.ру АнЛРiйовИчу (земе,,r"у 4rirr"ny(кадастровий номер 63251 55б00:0б:005:00б6) площею 0,2400 га)



132. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Щодо вiдведення
земельнот дiлянки зi змiною цiльового призначення з городництва на дляведення особистого селянського господарства в смт Безлtодiвка Хuрпir.оЙ.о
району xapkiBcbkoT областi гр. flейнека Валентинi Миколатвнi (дiлянки площеюl,4000 га кадастровий номер 6325155б00:05 :002:0l42)
lЗЗ. Про наданнЯ дозволУ на розробку проек.гу землеУс,|,рокJ щодо вiдведення

земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства в смтБезлrодiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Шейка Романулеонiдовичу (земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)
lз4. Про Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноi дiлянки зi змiною цiльового призначення з городництва ;на для
ведення особистого селянського господарства в смт Безлюдiвка XapKiBcb*o.o
районУ XapKiBcbKoi областi гр. Мелiхову BiKTopy Миколайовичу (зеrч,елuноТ
дiлянки площею 1 ,з402 га кадастровий номер бз25l 55600:05:002:0l41 )l35. ГIро затI]ердження IlpOeKTy землеусl.рою шо]t() вiltвеltення земельноl.
дiлянки для розмiщення гiдрологiчного tloc,[a зi змiнокl цillьсlвtll.о ilризначення
для проведення науково-дослiдних робiт по вул. Удянська набережн a,28ll всмт БезЛюдiвка ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoT областi та передачу iT впостiйне користування xapkiBcbkoMy регiональному Чa"rру згiдрометеорологiт(земельну дiлянку (каластровий , nor.p
63251 55б00:00:039:0030) площею 0,0508 га)
136. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянки для будiвництва i обслуговування житлового булинку, господарських
булiвель та споруд по провулку Боровому, 19 в ..гiодопоо" 

'й;ъ;;;;;району xapkiBcbkoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Кащавцевуолександру lвановичу (земельну дiлянку (кадастровий ,оr.р
бЗ25l56401 :00:00l :008l) площею 0,2500 га)
l37. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ

дiлянкИ лля булiВниIlтва i обслугОвування житлового булинку., I..,сподарських
булiвель та споруд по вул. Теплична, 43-в в с. Кирсu"оr. Xupniu.o-.;;;;;;;
XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Литвиновуолександру Вiкторовичу (земельну дiлянку (каластровий номер
бЗ25l 8 l 502:00:001 :0024) площею 0,2500 га)
l38. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельнот

дiлянки у власнiсть для булiвничтва iндиъiдуаrrьних гаражiв по вул. Пiсчана всмт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та перепачу iTбезоплатнО у власнiСть гр. Владимирову Руслану Валерiйовичу (кадастровий
номер бЗ25156400:00:020:0388) площею 0,0026 га).

l39. Рiзне

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного хII ceciT Безлюдiвськоl'
селищноТ рали.

Iнформуе, Кузьмiнов М.М. * Безлюдiвський селищtiий голова.



СЛУхАлИ: Пiдкопай А.Б., голова постiйноТ KoMiciT з питань бюджету,
економiки, фiнансiв та комунальнот власностi щодо рiшення постiйноj'комiсiт
СТОСОВНО ВНеСенНя змiн До Порядку денного (згiдно з протоколом глостiйноi
KoMiciT 

^гs 
42 вiд 27.08.202l), а саме доповнення Порядку денного наступним

питанням:
- Про приЙмання маЙна та КОМУНАЛЬНОI'О пlдr lри€]мствд
ХАРкIВСьКоi рАЙонноi гади (комунЕнЕрго> (код сдрпоу 39402730,1
Зi СпiльноТ власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT Харкiвського
району до комунальноТ власностi БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

СЛУХАЛИ: Шматько Ю.I., голова постiйноТ KoMiciT з питань земельних Вiдносин
Та екОЛОгiТ щодо рiшення постiйноТ KoMiciT (згiдно з протоколом Ne З9 вiд
20.08.2021) стосовно виключення з Порядку денного та направлення на

доопрацювання наступних питань:

З8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдqедення
земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистоl,с-l селянського
ГосПодарства за межах населеного пункту в смт Безлюдiвка Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Аллот Ользi tOpiTBHi (площею 2,0000 га за

РаХУНОК КатегОрii 3емель сiльськогосподарського призначення (угiддя
сiножатi) комунальноТ форми власностi).

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ
ДiЛянки Для ведення садiвництва по вул. l I Iевченка (бiля домоволодiння J\lb 94),
в смт Васищеве, Харкiвського району XapKiBcbKoT областi ,га передачу iT
беЗоплатно у власнiсть гр. Волк Свiтланi Олександрiвнi (кадастровий, номер
бЗ25l 56400:00:007:01 8З площею 0,08 14га)

4З. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдqедення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства в межах
населеного пункту смт Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT обласr.i гр.
РебровУ ОлександрУ Iвановичу (площею 2,0000 га за рахунок земель
сiльськогосподарського призначення (угiддя - сiножатi заливнi) комунальноТ
форми власностi)

46, Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового булинку,
ГОСПодарських булiвель iспорул по вул. Левицького Р., (бiля дiлянки NЬl2l-Г)
в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Населкiну
сергiю Сергiйовичу (площею 0,1500 га за рахунок категорiт земель житловот
забулови)

]

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення iнltивiлуального садiвниlt,|,t]а пtll вул. Калиновiй



(бiля булинку J\b 4) в смт Васищеве Харкiвського району XapKiBcbKoT рбластi
гР. Дiденко Олександрi ЮрiIвнi(земельну дiлянку площею 0,0300 га за рахунок
категорiт земель житловот та громадськот забудови iз змiною категорiт i

цiльового призначення) 
i

l 17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнОТ дiлянки длЯ булiвништва та обслуговування житлового булинку,
господарських булiвель iспорул по вул. Левицького Р., |21-Дв смт Безлюдiвка
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Васильсвiй okcaHi Анатолiтвнi
(для будiвництва та обслуговування житлового булинку, господарських
булiвель i споруд opieHToBHo площею 0,1200 га).

СЛУХАЛИ: Шматько ю.[., голова постiйноТ KoMiciT з питань земельних
ВiДНОСИн Та екологii щодо рiшення постiйноТ KoMiciT (згiдно з протоколом J\Ъ 39
вiд 20.08.202\) стосовно доповнення Порядку денного наступними питаннями:

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки по в'Тзду Мостобудiвникiв(бiля булинку J\Ъ s д) в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. I'улiй1 OKcaHi
Володимирiвнi.
- Про надання дозволу на розробку документацiт на викуtl забудованот земельнот
дiлянкИ кадастровий номеР 6325155600:00:023:0079 за адресою вулиця
ЗмiТвська, 59-А в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT об.,lастi гр.
Проскурiну Олеry Васильовичу орiентованою площею площею 0,0048.
- Про надання дозволу на розробку документацiт на викуп забулованот земельнот
дiлянкИ кадастровий номер бз25l 55600:00:02З:0078 за адресою вулиця
Змiiвська, 59-А в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
Проскурiну олеry Васильовичу, орiснтованою площею 0,l7З2 га.
- ПрО розгляД рiшенltЯ ХаркiвсЬкогО окружного адмiнiстративного суду Справа
Ns 52018201121 вiД |4.07.2021 р. прО задоволення клопотання гр Пелепець
Богдани олегiвни стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо вiдведення земельнот дiлянки для будiвництва та обслуговуuu"п,
житлового будинку, господарських булiвель i спорул в смт. Васищево
Харкiвського район1, XapKiBcbKoT об,rlасr i (opicH,0,otsaHOK) llJlolцeц) 0,1 500 r а).
- ПрО розгляД рiшення Харкiвського. окружного адмiнiстраl,ивного суду Сгlрава
Jф 520/75 5712| вiд 08.07 .202| р. про задоволення клопотання гр. Пелепець олега
леонiдовича стосовно надання дозволу на розробку rrpoekry i.rп.устрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i спорул в смт. Безлюдiвпа Харпiвського району
XapKiBcbKoT областi (орiснтованою площею 0,1500 га).
- Про затвердження Типовоi форми договору особистого строкового cepBiTyTy.

слухАЛИ: Чечуй I.B. голова постiйноТ KoMiciT з питань спiльноТ власностi
територiальниХ громад, житлово-комунщIЬного господарства та цивiльного



захистУ щодО рiшеннЯ постiйноi KoMiciT (згiдно з протоколом Ng 42 вiд27,08,202l ) стосовно доповнення Порядку д.п"о.о наст.уIIним питанням:
- ПрО включеНня об'екТiв комунального майна Безлюдiвськоi селищноi ради, якiпiдлягaюTЬПеpеДaчiвopендy,дoпеpелiкiвПеpшoГoТиПy.

ВИРIШИЛИ: ГоЛосУВаТи За Порядок денний (зi змiнами) в ui;rому. рiшенняприйнято, голосували, ((за)) -23 депутати, ((проти)) - нема€, (утримались)) - немас(рiшеннядодасться). 1 J'r

слухАЛИ: КузьМiнов М.М. виступИв з пропОзицiскl вiдповiдНо до регламентуобрати секретаря ceciT.
!епутати запропонув€UIи обрати секретарем ceciT депутата Черевко о.В.:

вирIшИЛИ: Голосувати за секретаря cecii Черевко о.В. Рiшення прийнято,
голосуваЛи , ((за)) - 22 депУтата' ((проти)) - нема€' (утримаJlись)) - немас. ?лa,rу rо.,
Черевко О.В. не голосував). 

l -

Чepевкoo.B.пpисTyПиЛaДoBикoнaнняcвoixoбoв'язкiв.

1, слуХАЛИ: Про затвердження перелiку закладiв культури базовоТ мережi
мiсцевого рiвня БезлюдiвськоТ селищноТ рuдlа Харкiвського району Хчрпi".ЪпоТ
областi.

ДоповiOqе; Пiдкопай А.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого
KoMiTeTy.
ВИРlШИЛИ:
(утрим€Lлись))

Рiшення прийнято, голосув€lJIи (за)) - 2З депутата, (проти)) - немас,
- нема€ (рiшення додасться).

2, СJlУХАJlИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну власttiс,гь
БезлюдiВськоi селищнОТ ради квартирИ Ns l5 в будинку J\lЪ l62 по вул. Itrеремоги
в смт, Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT об.rlастi, яка знаходиться на
балансi Головного управлiння НацiональноТ гварлiТ УкраТни.

Доповidас, Пiдкопай А.В. - керуючий справами (ceKpe,r,ap) вик()навч()l.()
KoMiTeTy.

вирIШИЛИ: Рiшення приiiнято, голосували (за) - 2З депутата', (проти) - немае,
(утримаJlись) - нема(, ( рiшення дtlддq,,,.о.r'.

З, СЛУХАЛИ: ПРО ВНеСеННЯ ЗМiН ло рiшення Без.rrкlлiвськоТ сеJlищнот рол,ВiД 04, |2,2020 РОКУ uПРО 13аТВеРДЖення кiлькiсного та персонального складу
ви конавчого KoMiTeTy)) (Онlлщенко С.П. ).

Доповidас" Пiдкопай А.В. * керуючий справами (ccKpclap) викоlIав.IOг.о
KoMiTeTy.



!епутат Коваль О.П. запропонував голосувати
Онищенко С.П., Штефан А.П., Свдошенко fl.I.,
складу виконавчого KoMiTery.
ВИРIШИЛИ: Об'сднати питання за номерами З, 4о 5 Порядку денного та
голосувати ((пакетом) (за) кандидатури, якi пропонусться включити до складу
виконавчогО KoMiTeTY. РiшеннЯ прийнятО, голосУвалИ ((за)) - 18 лепутатiв,(проти)) - 1 депутат (Арестов Ю.О.), (утримались)) - 4 депутати (Шептур; в.м.,
Левченков е.О., fiирла В.Я., Чуб l.M.).
ВИРIШИЛИ: Включити до складу виконавчого KoMiTeTy Онищенко с.п.
Рiшення прийнято. Голосували ((пакетом) (за) кандидатури Онищенко С.П. -l8 депутатiв; Штефан А.П. - З деllутати (Чуб l.M., Дресl tlB't0.0., Черевко о.В.);
СвдошенкО л.I. 2 депутата (Калмиков о.С., Аксьонова о.м.). (]рiшення
додасться).
4. слух АЛИ Про внесення змiн до рiшення БезлюдiвськоТ селищноТ раливiд 04.12.2020 року uПро затвердження кiлькiсного ],а гlсрсонадьного склалу
виконавчого KoMiTeTy) (Штефан А.П.)

Доповidае: Пiдrсопай А.В. - керуючий
KoMiTeTy.
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято.

Доповidае: Пiдкопай Д.В. - керуючий
KoMiTeTy.
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято.

(пакетом) (за) кандидатури
якi llрtlllонусться включити ло

справами (секретар) виконавчого

справами (ccKpeтap) виконавLtого

справами (секретар) виконавчого

5, слухАЛИ: Про внесення змiн до рiшення БезлюдiвськоТ селищноТ рали вiл
04,|2.2020 року кПро затвердження кiлькiсного та персонаJIьного складу
виконавчого KoMiTeTy) (Свдошенко !. I. )

б, слуХАЛИ: Про затВердження рiшення виконавчого KoMiTeTy вiл 04.08.202l
рокУ М 383 кПрО створеннЯ iнклюзивноТ групи у Комунальному закладi
<Безлюдiвський заклаД дошкiльноТ освiти (ясла-садок) БезлюдiвськоТ селищноТ
ради).

Доповidас: Пiдкопай А.В. - керуючий
KoMlTeTy.
ВИРlШИЛИ:
(утрим€Lпись))

7, слухАЛИ: Про заl,вердженllя I-Iрограми забезгtечен}lя ll()жсжttоi', l.exHol,etIHoj'
безпеки та цивiльного захисту БезлюдiвськоТ селиIIlлI()i.ра:rи Ha2021-2024 роки

Доповidае: lliдкопай А.В. * керуючий справами (ceKpeтap) виконавчог11
KoMiTeTy.
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - 2З депутата, (проти)) - нема(,,
(утримtlЛись) - немас (рiшення додасться).



8, слуХ АЛИ: Про затвердження КомплексноТ програми по захисту дерDкавногоcyBepeHiTeTy, конституu i й ноголаду, територ i ал ьноi ц iл i с н ocTi У краiн и,' протидi Ттероризму, корупцiт та органiзованiй злочиннiй дiяльностi ,u 1.prropiTБезлюДiвськoiсеЛиЩнoipaдинa202l.2024poки.
ДОПОВidае; ПiДКОПай А.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого

вирIшИЛИ: РiШеннЯ прийнятО, голосуВ€UIи ((зD) - 2з депутата, (проти)> - немас,
(утримались) - нема€ (рiшення додасться).

9, слуХАЛИ: Про затВердженнЯ ПоложеНня прО актИ обстеження (цо фактупроживання (не проживання) особи, житлових умов, Ведення спiльного
господарства), що складають депутати, старости i уповноваженi особи
БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕ[ли (за) _ 23 депутата, (проти)) - нема€,
(утримаJIись) - немае (рiшення додасться). i

l

10. СЛУХАЛИ: Про визнаннЯ Комунального пiдприемства <Котлярiвське))
БезлюдiВськоТ селищнОТ ралИ виконавЦем послуг з постачання тепловоi ЪнергiТ
для Bcix категорiй споживачiв в межах територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ралиХаркiвського району XapKiBcbKoT областi

Доповidас: Масалiтiн В.В.
Безлюдi вськоТ сели щноТ рали.
ВИРIШИЛИ: Рiшення лрийнято, голосуваlи (за)) - 2l леrlутат, ((l|рO-ГИ)):- нема€,
(утрим€tЛись> - 2 депуТати (Чуб [.м., ЧеревкО о.в.) (рiшення додасться).

1 l , слуХ АЛИ: Про затВердження СтратегiТ розвитку Комунального закладу
KI_{eHTp професiйного розвитку педагогiчних прачiвникiв> Безлrодiв.опоТ
селищноi ради.
Доповidас, Кривошея л.м. директор Комунального закладу : KIJ.HTp
професiйного розвитку педагогiчних працiвникi в>.
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято,Iолосув€UIи ((зD) - 22 депутата, (проти)) - немас,
(yTpиМ€tЛисЬ))-1деrryтaт(ЧyбI.М.)(piшeнняДoДaсться).

12, слУХАЛИ: Про передачу майна комунальноТ власностi БезлюдiвськоТ
селищноТ рuд" в комунальну BJIacHicTb, оtlеративне уllраtsJliння la корис,гуtsання
вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

Доповidае: Криволапова О.А. - начальник
селищноТ ради.

вiдлiлу освi,ги БезлюдiвськоТ

вирIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуtsаJlи (за)) - 23 дсrrу la.l.a, ((lIр0,I,и)) - немас,
(утримались) - нема€ (рiшення додасться).



lЗ. СЛУХдЛИ: Про внесення змiн до рit_ttення IceciT (lI е.r,ап) БезлюлiвськоТ
ceJlиltlt]OT рали VlII скJIИканнЯ Bilt |0 l,ру/lнЯ 202I р KI Iptl Jа.Il]ерлження
структуРи i шl,атНо1,tl розпИсу вiддi;rу освiтИ БезлкlдiвськtlТ селишiноi рали т.а rT

структурних пiдроздiлiв на 202l p.u.

Доповidае: Криволапова О.А. - начальник вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ
селищноТ рали.
ВИРIШИЛИ: РiшенIJя прийнято, голосували ((за)) - 2З депутата, (проти)> - нема(,,
(утримались>) - немас (рiшення додасться).

|4. СЛУХАЛИ: Про визначення одержувачем коштiв 9 рiвня Комунальне
п iдприсмство <Постач€L.Iьн ик)).

Доповidас: Гутовець А.О. заступник сслиц{ного гоJlови з I,1иl,ань
виконавчих органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийня,l,о. I,oJl()cyt]aJlи ((,]а)) - 23 деrlу,|,а,I,а. (гlроти) - нема(,"
(утримались) - немас (рiшення додасться).

l5. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури апарату управлiння Безлюдiвськоl'
селищноТ ради та iT структурних пiдроздilliв.

ДрцовtОрс-_Гутовець А.О. заступник селищноl,о гоJlоtsи з tlи laHb
виконавчих органiв.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 2З лепу,гата, ((проти)> - немас,
(утримались)) - нема€ (рiшення додаст,ься).

l6. СЛУХ АЛИ Про гrремiювання селищного голови.
Доповidас: Гутовеrtь А.О. заступник селиlIlного голови з пи,гаliь

виконаt]чих opI,aHiB.
ВИРIlljИ)lИ: Рiшення прийнято, I,оJlосуваJIи ((за)) - ltl лепуL,а,tiв, кltрrl,ги>> - ?
ДеПУТата ('Iуб I.M., Jlсвчснков С.О.), ку,rримt].]lись) - З деrlуrаrи (ApecrtlB I0.0.
!ирла В.Я. Черевко О.В.) (рiшення додасться).

l7. СЛУХ АЛИ Про внесення змiн дtl рiшення II cecii' БезлюлiвськсlТ селиtttноj'
Ради VlII скликання вiд22.12.2020 року <Про селишний бюджет БезлюдiвськоТ
селищноТ рали на2021 piK> та додаткiв до нього (20526000000) (код бюджету).

Доповidас: Булник Л.М. - начальник фiнансового управлiння.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувыlи (за) - 2З лепутата, (IIроти) - немас.
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

ltt. С]ЛУХ АЛИ: ГIро заl всрjtжеtltIя rlpocKтy зсмJIсус lp()l() lllolltl вi/lвсllсttttя
земельl]оТ дiлянки .,lля булiвничтва i обслуговуtsання ){итJlового булинку,
ГОСПодарських булiвеllь та cllopyll п() By,lt. llIевченка.2l-/l t] смт Васиlllеве
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу rT безоплатно у власнiсть



гр. Горбуновiй Алiнi Володимирiвнi (дiлянка площею 0,1500 га, кадастровий
номер бЗ25l 56400:00:0l 6:0049).
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 23 депутата, (проти) - нема€,(утримались) - нема€ (рiшення додасться),

19, слуХ АЛИ Про затвердження технiчноТ документацiI iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земеJlьноТ дiлянки в HaTypi 

'1на
мiсцевостi) по вул. Зелена, l З в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у ,nu.ni.Tb гр. Гнатченко оленi бп.пЁu"дрiвнi
(дiлянка для будiвництва i обслуговування житлового будинку площею 0,2500
га, кадастровий номер бз2518 1501 :00:013:0022)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 23 депутата, ((проти> - немас,
(утримались) - нема€ (рiшення додасться).

20, слуХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по вул. Захiдна, 25 в с. Мовчани Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiс,гь r,p. ]VIеrrtсряковiй Ганrli I,ванirзrti(ДiЛЯНКа 632518l203:00:001:0120) площею 0,1500 га, для будiвниrtтва та
обслуговування житлового будинку)
вирIIIrИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((за) - 23 rcпутата, nnporru, - немас,
(утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

21 . слуХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi 

- 
(на

мiсцевостi) по вул. Пiщана,2 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Самойп."по Наталi Василiвнi(ДiЛЯНКа бЗ25l 8l 50l :00:0l0:0037) плошlею о, t зs2 t.il. .:lля булiвIIиL'.Iва ].а
обслуговування житлового булин ку)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((за) - 2З лепутата, (проти)) - немас,
(утримаJIись)) - нема€ (рiшення додасться). 

,

22. слуХАЛИ: Про затвердження технiчноТ докумен.гацiТ iз землеусl.рокJ
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по вУл: Матросова, 3-А в смт Хорошеве Харкiвського районуXapKiBcbKoi областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. ЖовтобрюхуВолодимирУ Ол.ександровичу (дiлянка 6325159t00:00:0lз,Ьово) Цлощею
9,9ý]ч, лля булiвництва i обслуговування житлового булинку)вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€UIи ((зD) - 23 лепутата, (лроти)> - немас,
(утримались)) - немас (рirrlення додасться).



2з. слуХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнОi дiлянкИ для веденнЯ особистого селянського господарства по
вул. [_{ентр€tльна,_33 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Белевцову Василю Сергiйовичу
(6з251 8 l 50l :00:004:0034 площею 0,1 669 га)
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJlи (за) - 23 депутата, (проти) - немас,
(утрим€lлись)) - немас (рiшення додасться).

24. слуХАJТkI Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення особистого селяF|ського
господарства по вул. Огородня (бiля буд. l'(ilZ7) в смт Безлюдiвка Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Приз
Анастасii ВалерiТвнi (дiлян ка бЗ251 5 5 б00 : 00 :03 7 : 0065 площею 0, l 420га)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосувzUIи ((зD) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утрим€Lлись)) - нема€ (рiшення додаеться).

25. СЛУХ АЛИ I lPo За'ГВеРДжен ня проек,l,у земJlеус I рOю щOлtl вiлведення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул.
Перемоги (бiля бул. "]Yч 205) в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Кришталь Ната.гri [BaHiBHi
(дiлянка 63251 55600:00:042:0 122) площею 0,0675га)
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за) - 2З лепутата, (проти)> - немас,
(утримались) - немае (рiшення додасться).

26. слухАли: Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi 

- 
(на

мiсцевостi) пО вул. Лиманська, |2 в смт Безлюдiвка Харкiвського'раИону
xapkiBcbkoT областi та передачу iT безоплатно в спiльну cyMicHy unac"icъ
громадянам Назаренко Свiтланi Олександрiвнi, Назареllкtl Сltiжанl flмитрiвнi
та Назаренко ЮлiТ Д,митрiвнi (дiлянка бз25l 55600:00:003:0059 площею 0, l з l 0
Гa'ДЛябyлiвницTBaTaoбслyгoвyBaHНЯжиТЛoBoГoбyлинкy)
вирIшИЛИ: РiШеннЯ прийнятО, голосуВали ((за> - 23 леryтата, (проти)) - нема€,
(утрим€lJIись)) - немас (рiшення додасться).

i

27.слуХАЛИ: Про затвердження проекту землеустРоЮ щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул.
Пушкiна (бiля земельноi дiлянки JФ7) в смт Васищеtsе Харкiвського районуXapKiBcbKoT облаСтi та передачУ iT безоплатнО у власнiсr, .р. Марченку Ьергiю
OлексiйoBИчy(дiлянкa6325l56400:00:0l5:0t43)плoщеюo,122Oгa)



вирIшИЛИ: РiШення прийнято, голосув€Lли ((за)) - 23 лепу.гата, (ltроти) - нема€,
((утримапись)) - немас (рiшення додасться).

28. слуХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрОю щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноi дiлянкИ в HaTypi (на мiсцевостi) по
пров. Ветеринарному, 9 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Ковчужному Андрiю
ВiкторовичУ (дiлянка бз25l55600:00:033:0050) площеЮ 0,1500 I.?, дJIя
будiвництва i обслуговування житлового булинку)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€U]и ((за)) - 23 депутата, (проти)) - нема€,
(утримались)) - нема€ (рiшення додаеться).

29. слуХ AIful: Про затверДження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. ФрУнзе ТимУра, 59 в смт. Хорошево Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Жариковiй Галинi олексiтвнi
(дiлянка бЗ25159l00:00:021:0075 площею 0,1004га, для булiвництва i
обслуговування житлового булинку) |

вирIШИЛИ Рiшення прийнято, голосув€Lпи ((за)) - 2З лепутата, ((Проти)) - немас,
(утримаJrись)) - немас (рiшення додасться).

30. слуХАЛИ: Про затвердження технiчноi документацiТ iз землеустрою щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меЖ земельноi дiлянки в Harypi (на мiсцевостi) по
вул. Бережна, |2,А в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT обrlас.гi
та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Журавель оленi [BaHiBHi (лiлянка
бз25l 55600:00:042:0l2З площею 0,1 50Ога, лля булiвництва i обслугоrу.u"п,
житлового булинку
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваIи ((зD) _ 2З депутата, (проти)) - немас,
(утримались)) - немас (рiшення додаеться). j

з l . сJIуХ АJlИ: I lpo затВердженнЯ технiчнОТ докумеНтацiТ iз зем"rtеУстроЮ щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсшЬвостi) по
вул. Бережна) 12 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачу ii безоплатI{о у власнiсть гр. Журавлю Вiталiю Iвановичу (дiлянка
бз25155б00:00:042:0l23 плоЩею 0,1 500га, лля булiвниtIтва i обслуговування
житлового булинку)
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJIи ((зD) - 23 лепутата, (проти)) - нема€,
(утримались) - немас (рiшення додасться).



32. слух АЛИ Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по
вул. ПолУнична, |7l в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Коваленко Михайлу Миколайовичу
(дiлянка 6325155600:00:036:1 l06) площею 0,1500 Го, для будiвничтва i

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕtли (за) - 23 депутата, (проти)) - немас,
(утрим€Lлись) - немас (рiшення додасться).

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
ВУЛ. ЛУгова, 52 в с. Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
ПеРеДаЧУ ii безоплатно у власнiсть гр. Блуловiй Оленi МиколаТвнi
(6З2518l501:00:003:0076) площею 0,1968га, лля булiвництва iобслуговування
житлового будинку)
ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за) - 23 депутата, (проти)) - нема€,
(утримались)) - немае (рiшення додаqться). 

]

34. СЛУхАJIИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТдiлянки для ведення особисr,оl,() сеJlянськсl1,tl I,осIlоларсlва
ПО ПРОВ. Журавлиному (бiля земельноТ дiлянки JrГч 19) в смт Безлюдiвка
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Приз Валерiю Миколайовичу
(дiлянка площею 0,0800 га , кадастровий номер бЗ25l55600:00:03l:0083,)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€ulи ((за)) - 2З лепутата, (проти)) - немас,

i

З5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення 3емельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства
ПО ВУЛ. Перемоги (бiля земельноТ дiлянки J\9 284) в смт Безлюдiвка Харкiвського
РаЙОНУ XapKiBcbKoi областi гр. 11арфьонову Олегу tlетровичу (дiлянка:площею
0,2000га, кадастровий номер 6325155б00:00:03 1 :0083)

вирIшиЛИ: Рiшенl-Iя прийнято, голосув€UIи ((за)) - 23 депутата, (проти)' - немас,
(утримitлись)) - нема€ (рiшення додасться).

36. слуХАлИ: Про надання дозволУ на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства
по вул. Пiсчана (бiля земельноТ дiлянки N9 l) в смт Безлюдiвка Харк,iвського
району XapKiBcbKoi областi гр. Яременко Iринi Петрiвнi (дiлянка площею 0,1000
га, iз змiною категорiТ i цiльового призначення та вiднесенням до категорiТ земель
сiльськогос подарс ького призначення)



вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Urи ((зD) - 23 депутата, (проти)) - немас,
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

з7. слУХАЛИ: Про подовження ,гермiнУ дiТ доr,овtlру llpo вст,аllовJIенllя
особистого строкового cepBiTyTY на земелЬну дiлянку по вул. ЗмiТвська ,61-еl24
в смт Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi фiзичнiй особi
пiдприемцЮ Сокирui Свiтланi МиколаТвнi (дiлянка кадастровим Номером
бз25155600:00:022:0006, llлощею 0,0029 Го, для обслуговування тимчасовоТ
споруди - торгiвельного павiльйону на 5 (п'ять) poKiB)

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJIи ((зD) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утрим€Lлись)) - немас (рiшення додасться).

з8. слуХ АЛИ: Про надання дозВолу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
вiдведення земельнотдiлянки для ведення особистого селянського господарства
бiля домоволодiння по вул. Садова, 10 в с. Котляри Харкiвськогоi району
XapKiBcbKoT областi гр. Кучерук Юрiю Михайловичу (дiлянка площею 0;l800 га,
iз змiною категорiТ i цiльового призначення та вiднесенням ло категорiТ земель
сiльськогосподарського призначення) 

.

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувшIи ((за)) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утримались)) - немае (рiшення додасться).

з9. СЛУХАJIИ: Про подовження TepMiHy дiТ договору про встановлення
особистого строкового cepBiTyTy на частину земельноТ дiлянки по вул. Орешкова,
49в смт Васищеве XapKiBcbкol,o району XapKi BcbKoj' tlб.гrас,l.i

фермерському господарству кКЕгичIвсЬКЕ> (площею 0,0038 га - с частиною
ЗеМеЛЬнoTдiлянкиЗкaДaсTpoBиМнoМеpoМ6з25156400:00:0l9:0160)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за)) - 23 депутата, (проти)> - немас,
(утрим€uтись)) - нема€ (рiшення додаеться).

40. слУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства Е межах
населеного пункту смт Васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та
передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Левiну Михайлу Михайловичу (дiлянка
площею 1,7680 га, кадастровий номер бз25l56400:00:0l 8:008l )

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (<за)) - 2З деllу.t.а.I.а, (гlро.ги)> - немас,
(утримались)) - немае (рiшення додасться). 

]

4|. слУХАЛИ: Про затвердЖення проектУ землеустроЮ пlодо вiлведення
земельних дiлянок для булiвництва та обслуговування житлового будинку,



господарських булiвель i спорул та Для Ведення особис.гого селянського
господарства пО вул. МовчанiВська, 40 в с. Мовчани Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi та передачУ ix безопЛатнО у BlracHic'b гр. [1огорслЬЦеву
Юрiю ПетровичУ (дiлянка бЗ25l8l203:00:001:01 18, площею 0,2845га_ осг,
кадастровий номер бЗ2518l20з:00:001:0119, площею 0,2500 га - ЖБ)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((зD) - 2З лепутата, (проти)) - нема€,
(утрим€lJIись)) - нема€ (рiшення додасться).

42, слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнотдiлянки дляведення особистого селянського господарства
по вул. Мовчанiвська, (бiля домоволодiня Nэ 9) в с. Мовчани Харкiвського
району XapKiBcbKoi областi гр. Ткачовiй ЛiлiТ Мар'янiвнi (площею 0,084l га за
рахунок земель запасу категорiТ земель житловоТ та громадськоТ забулови)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи (зa>) _ 2З депутата, (проти)} - нема€,
(утримutлись)) - немас (рiшення додасться).

43. слУХАЛИ: Про затвердження проекту землеусl.рOю щолtl вiдведення
земельноТ дiлянки площею 0,0600 Г&, для iндивiдуального садiвництва
розташоВаноI В обслуговуючомУ коопераТивi кСадове товариство <<Учитель>>,
(земельна дiлянка мз4) на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради Харк:iвського
району XapKiBcbKoi областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Мощiнськiй
Наталii Свгенiвнi (кадастровий номер бз251 56400:0з:00l :0069) ,ПЛОЩею
0,0600га, для ведення iндивiдуа.llьного садiвництва категорii земель
сiльськогосподарського призначення)

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за)) - 23 деllу.га.|.а, (lIрOти)> - нема(,,

44, слуХ АЛИ: Про надання дозВолу на розроблення технiчноТ документацiТ iз
землеустроЮ щодО встановЛеннЯ (вiдновлення) меЖ земельнОТ дiлянки,в HaTypi(на MicueBocTi) длЯ будiвництва i обслуГовуваннЯ житловогО буо""*у,
господарських будiвель i споруд по вул. Шубiнськiй, (бiля булиrrку JrГл 29) в с.Шубiне ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoi областi гр. Меденцеву Петру
!енисовичу. (площею 0,2500 га, для будiвництва та обслуговування житлового
будинку)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуВали ((за)> - 2З депутата, (гIроти)) - немас.
(утрим€lJIись)) - немас (рiшення додасться).

45, СЛУХАЛИ: Про наДання ДозВоЛу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства



по вул. Шубiнськiй, (навпроти булинку м29) в с. Шубiне Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Меденцеву Петру !енисовичу (opicHToBцo площею
0, l 200 га)

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, гOлосуваJIи (зa> - 23 лепутата, (прOти) - немас,
(утрим€lJIись)) - немас (рiшення додасться).

46. слУХАЛИ: Про надання дозволУ на розробку технiчноТ документацiТ iз
землеустроЮ щодО встановЛеннЯ (вiдновлення) меЖ земельнОТ дiлянкИ lВ HaTYPi
(на мiсцевостi) длЯ булiвништва та обслугоВуваннЯ житлового будинку,
господарських булiвель i спорул по вул. Шубiнськiй, 28 в с. Шубiне
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Тiтовiй Свiтланi Миколаiвнi
(орiснтовною площею 0,2500 га, лля будiвництва та обслуговування житлового
булинку) ,

.вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 2З лепутата, (проти)) - немае,
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

47. слухАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства
по вул. Шубiнськiй (навпроти булинку Jъ2s) в с. Шубiне ХаркiвськогО району
xapkiBcbkoT областi гр. Тiтовiй Свiтланi Миколатвнi (орiснтовною iплощею
0,1200 га, для ведення особистого селянського гослоларс r.Ba)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€UIи ((зD) _ 23 депутата, (проти)л - нема€,
(утримались)) - немае (рiшення додаеться). 

i

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки площею 0,1200 Г?, для iндивiдуального садiвництва
розташованоТ в обслуговуючому кооперативi кСадове товариство <Учитель>>,
(земельна дiлянка Jф4, Nч5) на територiт Без.ltюдiвськоТ ссJlищIlоТ рали
Харкiвського району XapKiBcbKoi областi та персдачу iT бсзоплатItо у власнiсть
гр. Савчук Валентинi олександрiвнi (кадастровий : номер
бз25156400:03:001 :0068) площею 0,1 200га, для ведення iндивiдуа;lьного
сaДiвницTBaкaTеГopiiземeльсiльськoГoсПoДapсЬкoГoПpИЗНaЧення)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJlи (за) _ 23 деrlу,га,га, (про.tи)) - немас,
(утримсLлись)) - немас (рiшення додасться). 

I

49. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянсопо.о .оaподарс."а
в с. TeMHiBKa ХаРкiвськогО районУ XapKiBcbKoT областi гр. Шелехову Роману



ПеТРОВИЧУ (ЗемельноТ дiлянки у власнiсть для ведення особис,гоl,о сеJlянсько1,tl
господарства opicнToBнo площею 2,0000 га)
ВИРIШИJIИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((зD) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утримались) - немас (рiшення додасться). 

,

50. СЛУХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрсiю шоло
ВiДвеДення ЗемельноТ дiлянки для ведення особистого селянського господарства
В С. TeMHiBKa Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Шелехову [leTpy
АнтОновичу (земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення осQбистого
селянського господарства opicHToBHo площею 2,0000 га)

i

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕtли (за) - 23 депутата, (проти)) - немас,
(утримались) - немас (рiшення додаеться). 

i

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки для ведення особистого селяtilського
ГОСПОДаРСТВа, розташованоi за межами населених пунктiв на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Сапсльнiк
надiт олександрiвнi (земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opicHToBHo пJIощею 2,0000 l,a)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утрим€tлись)) - немас (рiшення додасться).

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки для ведення особистого селянського госпOдарства,

розташованоТ за межами населених пунктiв на територiТ Безлю:_tiвськоТ селишноТ
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Сапсльнiк ()лександру Петровичу
(земельноi дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського госпQдарства
opieHToBHo площею 2,0000 га)

]

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за) - 23 депутат, (проти) - немас,
(утрим€Lлись)) - немас (рiшення додасться).

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДвеДення земельноТ дiлянки для ведення особистого селяttського
ГОсПодарства, розташованоТ за межами населених пунктiв на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. КЬзiнець
ЮЛiТ Олексанлрiвнi (земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення особистоl,о
сеЛяНсЬкoГoГocПoДapсTBaopieнтoвнoПЛoЩеЮ2,0000гa)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувrlли ((зD) - 23 лепутата, (проти)> - нема€,
(утрим€tлись)) - немас (рiшення додаеться).



54. СЛУХ ДЛИ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТдiлянки для ведення особистого селянського господарства
в с. TeMHiBKa Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр, }С)р'евiй lринi
Валентинiвнi (земельноi дiлянки у власнiсть для ведення особистого
селянського господарства opieHToBHo площею 2,0000 га) 

,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувiulи ((зD) - 23 лепутата, (проти)l - немас,
(утримались) - немас (рiшення додасться).

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення особистого селянського господарства

в с. TeMHiBKa Харiсiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Юр'сву Павлу

Iвановичу (земельноТ дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського

господарства opieнToBнo площею 2,0000) 
:

]

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувuLпи ((зD) - 23 лепутата, ((проти)) - немас,
(утримались)) - немас (рiшення додаеться). 

,

;

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноi дiлянки площею 0,1 180 га для iндивiдуального садiвництва,

розташованоТ в садiвничому товариствi кВестатобулiвник> (земе.llьна дiлянка
J\Ъ20,2l рrд l1) за межами населених пунктiв на територiТ БезлюдiвськоТ

селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT областi ,га передачу iI
безоплатно у власнiсть гр. Бондар Ользi Василiвнi. (земельну лiлянку
(кадастровий номер 6325159100:02:014:0З15) плошrею 0,1 180га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJIи ((за)) - 23 лепутата, (проти)) - нема€,

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз зсмлсустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Станцiйнiй, 6-А в смт Хорошеве Харкiвського району XapKiBcbKoT Ьбластi
та передачi iT безоплатно у спiльну cyMicHy власнiсть громадянам Бутко TiHi
IBaHiBHi та Чiрковiй Свiтланi IBaHiBHi (земельну дi.rrянку (калас,гровий номер
бЗ25l59100:00:02l :0074) площею 0,06l9 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€tли (за)) - 23 лепутата, кпроти>,- немас,
(утримttлись)) - немас (рiшення додасться).

i

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ локументацiТ iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по
вул. Нагiрна, 7 в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачi ii безоплатно у власнiсть гр. Потеруха Миколi Олексан]дровичу
(земельн} лiлянку бЗ251 55600:00:0l0:0049, площею 0,1 500 га)



вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за) _ 23 депутата, (проти)) - немас,

59. слуХ АЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянк и для ведення особистого сеJlянськог0 I,осп -олар0l,вц
розташоВаноi за межами населених пунктiв БезлюдiвськоТ сеJlищноТ рчли гр. Коц
Тетянi МиколаТвнi (дiлянка для оСГ, opicHToBHo площею 2,0000 га). 

i

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувiUIи ((за)) - 23 лепутата, (проти)> - нема€,
(утрим€lлись> - немас (рirrrення додасться).

60. слухАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства,
розташованоТ за межамИ населених пунктiв БезлюдiвськоТ селищноТ рuд"
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Збукару Вiталiю П4вловичу
(дiлянка орiснтовною площею 2,0000 га) 

I

вирIшиJIИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за) - 22 депутата, (проти)) - немае,
(утрим€шись)) - 1 депутат (Чуб I.M.) (рiшення додасr.ься),

бl. слухдIм Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по
вул. Курортнiй, 4 в смт Васищеве Харкiвського райоrrу xapkiBcbkoT областi та
передачУ iT У власнiстЬ гр. Штурбi ВолодимирУ Олександровичу (земельну
дiлянкy6325l56400:00:007:0l82,плoщею0,l500гa)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 2З депутата, (проти)' - нема€,
(утрим€tлись)) - немас (рiшення додасться). i

62. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства
по вул. ПолуниЧна (за буд. зЪ 58-р) в смТ Безлюдiвка Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Борищук Василю Iвановичу (дiлянка у власнiсть для
ведення особистого селянського господарства, opicHToBHo площею 0,3500 га)

вирIшиЛИ: Рiшення гlрийttят,о, I,oJlocyBilJlи ((за)) - 23 дс,Iу,[аl,а, (tlpol и)> - Ilcцa6,
(утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

:

б3. слуХАЛИ Про надання дозВолу на розробку проекту земJIеустрою щодо
ВiДВеДеННЯ ЗеМеЛЬНОi Дiлянки для ведення оообис,гоI,о сеJlянсопо,,u , о.r,uлор. , оо
по вул. ЗмiТвськiй (бiля дiлянки J\Ъ l3l-A) в смт Безлюдiвка Харкiрського
району XapKiBcbKoi областi гр. Войтенко BiKTopiT Михайлiвнi (земельна дiлянка



площею 0,1000 га за рахунок земель запасу категорiТ земель житловоТ та
громадськот забулови iз змiною категорiт та цiльового призначення) :

ВИРIШИЛИ:
(утримаJIись))

Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 2З лепутата, (проти)> - немас,
- немас (рiшення додасться).

64. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку rlpoeк.|.y земJlеусl.рор щоло
вiдведення земельнот дiлянки для будiвництва та обслуговування житлового
бУЛИНКУ, ГосподарсLких булiвель i спорул по вул. Слобiдськiй, 5l в смт
васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Макарову Олександру
Вячеславовичу (земельн} лiлянку площею 0,1500 га за рахунок категорiТ,земель
житловоТ та громадськоТ забулови)
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за> - 23 лепутата, <проти>i - немас,
(утрим€tлись) - нема(, (рiшення додасться ).

65. слухАIМ: Про надання дозВолу на розробкУ лроектУ землеусТР9ю щодо
вiдведення земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського
господарства по вул. Миру (бiля земельноI дiлянки JYg 3) в смт ХОрошеве
Харкiвського району Харкiвськоi областi гр. Бегларян Арарату Гарнiковичу
(земельнУ лiлянку площею 0,0350 га за рахунок земель запасу категорiТ земель
житловоТ та громадськоТ забудови iз змiною категорiТ i цiльового признdчення)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJIи (за)) - 23 лепутата, (проти)> - нема€,
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

66. слУХАЛИ: Про затвердження проекту землеусl-рою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул.
Теплична в с. Кирсанове Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу iT
безоплаТно у власнiстЬ гр. МатЮрiну Валерiю Валерiйовичу (земельну.дiлянку
кaДaсТpoвийнoмеp6З25l81502:00:004:0001,плoщею0,36l5гa)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 2З лепутата, (проти)) - немае,
((утрим€шись>) - немас (рiшення додаеться). l

67. слухАЛИ: Про внесеннЯ змiн до л.п.2,3 рiшення V ceciT VIII скликання
БезлюдiвськоТ селищноТ рали вiд 9 лютого 202l року <Про передачу у власнiсть
земельноi дiлянки для ведення товарного сiльськогоспOларськоl,о виробництва
гр. Гайденко к.м. на територiТ БезлюдiвськоI селищноТ рали Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi> (змiнити площу на 0,2l82га i кадастровий номер
gа бЗ25l 55600:0 1 :002:0455 - були опечатки)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€UIи (за)) - 2З депутата, (проти)) - немае,
(утримаЛись) - немае (рiшення додасться).



68. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до рiшення XXXI ceciT VII скликання
БезлюДiвськоТ сеЛиЩНоТ ради вiд l7 грудня 20l8 року кпро надання дозволу гр.
Шатохiнiй МеланiТ Михай.цiвнi на розробку проек,l.У земJlеус,гронJ щOл,,
вiдведення земельнот дiлянки у власнiсть для ведення особистого селянського
господарства в смт Безлюдiвка по провулку Змiiвському Харкiвського,району>
(ПОДОвжити TepMiH дiТ рiшення з 31.|2.2019 р.дп, дiлянки llлощею 0,1O0ola)

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув.lли ((за)) - 23 депутата, (проти)> - немас,
(утрим€lJIись)) - немас (рiшення додасться).

69. слжАJIИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для будiвництва iндивiдуа;lьного гаражу по вул.
ВишневiЙ (бiлЯ булинкУ JЪ 2-Б) В смТ Васищеве Харкiвського ] району
XapKiBcbKoT областi гр. Козинець дндрiю Васильовичу (гrлощею 0,0030 гА, за
рахунок земель категорiт житловоТ та громадськоТ забулtlви в межах нас.пункту)

i

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((за)) - 23 депутата, (проти)) - немас,

70, СЛУХАЛИ: Про надання ДоЗВолу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеННЯ ЗеМеЛЬНОТ ДiЛЯНКИ Для будiвництва та обслугову"uп"" житлового
будинку, господаРських будiвель i спорул по вул. Чайковського, 7l в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Мiрошнiченко 1-^вiтланi
МиколаТвнi (площею 0,1500 га за рахунок категорiт земель житловоТ Iа

вирIшиJIИ: РiшенIlя прийнято, голосув€}ли (за)) - 23 лепуl.ата, (проти)} - немас,
(утримаJIись)) - немае (рiшення додаеться).

71. слуХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення особистого селянського господарства,
розташоВаноi В межаХ населенОго пункТу смт Васищеве Харкiвського рuИопу
xapkiBcbkoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Золотьку олексiй
МиколаЙовичУ (площеЮ 2,0000 га бЗ25l56400:00:0l8:0080, за рахунок категорii
земель с/г призначення) 

]

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 23 депутата, (проти)) - немас,
(утримались) - немас (рiшення додасться).

72. СЛУХАЛИ: ГIро
земельнот дiлянки

затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
для ведення особистого селянського господарства,



РОЗТаШОВаНоТ в межах населеного пункту смт Васищеве Харкiвського ,району

XapKiBcbKoT областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Золотьку {митру
Олександровичу (площею 2,0000 га 6325156400:00:0l8:0078, за рахунок
категорiТ земель с/г призначення )

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 23 депутата, (проти)) - немае'
(утримались) - нема€ (рiшення додасться). 

,

i

73. СЛУХАЛИ Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки J\Ъ

1550 iЗ ЗеМель СВК <XapKiBcbкa овочева фабрика)) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу ii у власнiсть гр.
Ткаченку Сергiю Анатолiйовичу (дiлянка пай площею 0,2267 га (угiддя - рiлля),
кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :002:04б5)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕlли (за) - 2З депутата, (проти)> - немас,
(утрим€Lпись)) - нема€ (рiшення додасться).

l

74. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки J'(b 573
iз Земель СВК <XapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безопла,гну пере/lачу iT у власнiсть I,p.

Скородумову Павлу Семеновичу (дiлянка пай площею 0,2226 га (угiлля - рiлля),

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за)) - 2З депутата, (проти)) - немае,
(утрим€Lлись) - немае (рiшення додасться).

75. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Ng 809
iз земель СВК KXapKiBcbKa овочева фабрикa> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.

Селевко AHToHiHi Спиридонiвнi (дiлянка пай площею 0,2098 га (угiддя 1- рiлля),

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJlи (за) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утримались)) - нема€ (рiшення додаеться).

76. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Jф 663
iЗ Земель СВК <XapKiBcbKa овочева фабрикu для ведення тQварного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Савичу Анлрiю Павловичу (дiлянка пай площею 0,2108 га (угiддя - рiлля),
кадастровий номер бЗ25l 55600:0l :001 :|352)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за)) - 23 лепутата, <проти>> - немас,
(утримались)) - немае (рiшення додасться).

77. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на
iз земель СВК <XapKiBcbкa овочева

мiсцевостi) земелlьноТ дi;rянки JYs l 575

фабрика>) для ведення ],оварного



сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.

Пономаренко Тетянi Анатолiiвнi (дiлянка пай площею 0,,2267 га (угiддяl- рiлля),
кадастровий номер 63251 55600:0 l :002:04б6)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за) - 23 депутата, (проти)} - немас,

I

78. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на MicueBocTi) земельноТ дiлянки Ns 687
iз земель СВК <XapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.

Ксензовiй Любовi Кузьмiвнi (дiлянка пай площею 0,2l08 га (угiлля - рiлля),
кадастровий номер 63251 55600:01 :00 1 : 1 354)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи ((за)) - 23 депутата, (проти)) - немас,
(утримались)> - немае (рiшення додасться). 

,

79. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на MicueBocTi) земельноТ дiлянки J\Ъ б88

iз земель СВК <XapKiBcbKa овочева фабрико) для ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.

Коновею Максиму Валерiйовичу(дiлянка пай плоIцек) 0,2l08 га (угiлля,- рiлля),

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за) - 23 лепутата, (проти)} - немас,
(утримались) - немас (рiшення додасться).

:

80. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на MicueBocTi) земельноТ дiлянки Ns l450
iз земель СВК KXapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу ii у власнiсть гр.

елiзеву Павлу Миколайовичу(дiлянка пай площею О,2268 га (угiддя : рiлля),

,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (зa>) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утримtlлись)) - немас (рiшення додасться),

8l. СЛУХАЛИ: Про вилiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Ns
|4З2 iз земель СВК <XapKiBcbкa овочева фабрикa>) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу ii у власнiсть гр.
Iльченку BiKTopy Онисимовичу(дiлянка пай площею 0,2267 га (угiддя -;рiлля),
кадастровий номер 6325155600:01 :002:0462) i

ВИРIlПИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 23 лепутата, (протиD,- немас,
(утрим€tлись) - немас (рiшення додаеться). I



82, СЛУХ АЛИ: ПРО ВИДiЛеННЯ В HaTypi (на мiсцевостi) земельнот дiлянки Nрl480 iз земель СВК <XapKiBcb*a овочева фабрикu,) on" u.o.;;;;;;;;;;
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу ir, у rп*i.l;;;Бойку Богдану Кузьмичу (дiлянка пай площею o,zfoB .u (уiiдд, - pinnr'),кадастровий номер бЗ251 55б00:0 l :002:0463)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((зD) - 2З депутата, (проти)} - немас,
(утримаЛись)) - нема€ (рiшення додасться). 

]83. СЛУХ АЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Ns 982iЗ земелЬ свК <XapKiBcbкa овочева фабрика>) /(ля велення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Ломакiнiй Людмилi ГригорiТвнi (дiлянка пай площею 0,2108 га 1у.iдд",- рiлля),

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) _ 2З депутата, (проти)' - нема€,
(утрим€IJIись)) - нема€ (рiшення додаеться).

84. СЛУХ AJIkl: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки м 684iз земель свк <<xapkiBcbka овочева фабрика) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
ЛитвинеНку АнатОлiю МиКолайовичУ (дiлянк а пай площею 0,2l09 га (угiддя -
рiлля), кадастровий номе р бЗ25l 55600:0l :001 : l359)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли (за) - 23 лепутата. (проти)> - немас,

85. СЛУХ АЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Jф l036iЗ земелЬ свК <XapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення ,""uo"o.o
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Возняку Василю Романовичу (дiлянка пай площею 0,2330 га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ251 55б00:01 :001 : 1 З58)

вирIшИЛИ: РiШеннЯ прийнято, голосув€UIи ((зD) - 23 депутата, (проти)' - нема€,(утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

86, СЛУХ АЛИ Про видiЛенНя в HaTypi (на мiсцевосr,i) земельнот дiлянки .t\l! lзб5iз земель свк <xapkiBcbka овочева фабрика>) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Стояновiй TaMapi IHoKeHTiiBHi (дiлянка пай площею 0,2268 га (угiддя - рiлля),кадастровий номер бЗ251 55600:0 1 :ОО2:О467)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувiLли ((зD) _ 2З депутата, (проти)} - немас,(утримапись) - немас (рiшення додаеться).



87. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки J\Ъ l485
iз земель свк kxapkiBcbka овочева фабрика>) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну лередачу iT у власнiсть гр.
РомаН Bipi ПилипiвНi (дiлянка паЙ площеЮ 0,2098 га (угiддЯ -, рiлля),
кадастровий номер бЗ25l 55600:0 l :002:0459)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи (за) - 23 лепутата, (проти)) - нема€,
(утримались)) - немас (рiшення додасться). 

,

88. СЛУХ АЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
ВСТаНОВЛеНня (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в Halypi (на мiсчевостi) по
ПРОВ. ЗОРЯнОмУ, 34 в смт Хорошеве XapKiBcbKot,o району XapKiBcbKoT обilасr,i ta
ПеРеДаЧУ iT беЗОплатно у спiльну cyMicHy власнiсть громадянам Омельченко
Ва.пентинi АнатолiТвнi та Омельченку Геннадiю Вiкторовичу (земельна дiлянка
кадастровий номер бЗ25l 59100:00:004:01 01 , площею 0, l 500га) 

:

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувtulи (зa>) - 23 леrrу,гаl,а, (про,[и)) - немас,

89. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки JrlЪ

|З52 iз земель СВК KXapKiBcbKa овочева фабрика)) для ведення товарного
Сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Щробiнi НадiТ МиколаТвнi (дiлянка JYs 1352 площею 0,2267 га (угiлля - рiлля),
кадастровий номер бЗ251 55600:0 1 :002:0464)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувuLпи (за) - 2З лепутата, (проти> - нема€,
(утримitлись)) - немас (рiшення додасться).

90. СЛУХАЛИ: Про видiлення в HaTypi (на мiсчевостi) земельноТ дiл8нки.}Ф
l537 iз земель CBI{ <XapKiBcbкa овочева фабрикa>) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть гр.
Седих Тетянi Володимирiвнi (дiлянку J\b 1537 площею 0,2265 га (угiддя -'рiлля),
кадастровий номер бЗ25l 55600:0 l :002:0460)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lли (за) - 23 лепутата, (проти)} - немае,
(утрим€Lлись)) - немас (рiшення додаеться). 

:

91. СЛУХАЛИ: ПРО Затвердження проекту земJlеусIрою щOлtl вiлвсдсння
земельноТ дiлянки по вул. Теплична, 43-В в с. Кирсанове Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Литвинову
Олександру Вiкторовичу (дiлянка бз25l 8 l 502:00:00 I :0024, площею 0,2500га)
вирlшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€UIи (за)) - 23 лепутата, (проти)> - немас,
(утримzlлись)) - немас (рiшення додаеться). 

l

92. слуХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по
вул. Нижня, 26 в с. Лизогубiвка Харкiвського раЙону XapKiBcbKoT областi та
ПеРеДаЧУ iT безоплатно у власнiсть гр. Горбуновiй Наталi Олександрiвнi



(дiлянку для ведення фермерського господарства 632518l50l:00:005:004б
площею 0,2500 га) ;

вирIшИЛИ: РiшеннЯ прийнято, голосуваJIи (за)) - 23 легrу.I,ата, (гlроти)> - нема€,

9З. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для ведення фермерського господарства та переДачу ii
безоплатно у власнiсть гр. Фiлатову BiKTopy Михайловичу (земельну лiлянку
ДЛя ведення фермерського господарства площею 5,9558 га кадастровий номер
6325 1 56400 :0 1 :0 1 4 :0094)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€tли ((зD) - 23 лепутата, (проти)л - немае,
(утримались)) - немае (рiшення додасться). 

l

94. СЛУХАЛИ: Про затверджеtlня проекту землеустрOю щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу iT
безоплатно у власнiсть гр. ff'якову Андрiю Вiкторовичу (земельну лiлянку лля
ВеДенНя фермерського господарства площею 5,9558 га кадастровий номер
бЗ25156400:01:014:0091) :

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lJIи ((зD) - 23 лепутата, (проти)> - нема€,
(утрим€tлись)) - немас (рiшення додасться).

95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiлведення
ЗеМеЛЬНОТ Дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу if
безоплатно у власнiсть гр. Коц MapiT BiKTopiBHi (земельну дiлянку для ведення

фермерського господарства площею 5,9558 га кадастровий IIомер
бЗ251 56400:01 :014:0096). 

:

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосува-ли ((за) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утрим€Lлись)) - нема€ (рiшення додасться). :

96. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельнот дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу 1т

беЗОПлатНо у власнiсть гр. fi'яковiй НаталiТ ОлексiТвнi (земельну дiлliнку лlrя
ВеДеННЯ феРМеРСького господарства площею 5,9558 га (кадастровий номер

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 2З депутата, (проти) - немас,
(утримчLпись) - немас (рiirlення додаеться).

97. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту земJlеус.l-рою шодо вiлведення
земеJlьноТ ]tiltянки lUlя t]е/lення фсрмерськtlrtl l()cll()rtapc lBa la llерсjlачу l-i

безопла,гно у власнiсть гр. Фiлатовiй К)лiт Олексанлрiвrri(земе.rrьну лiлянку дJlя
ведення фермерського господарства площею 5,9558 I,a (кадастровий номср
бЗ25l 5б400:01 :0l4:0093 )



ВИРIlltИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи (за)) - 2З лепутата, ((проти>) - нема€,

:

98. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для ведення фермерського господарства та передачу iT

беЗОплатно у власнiсть гр. Фiлатову Михайлу Олексiйовичу(земельну. дiлянку
для ведення фермерського господарства площею 5,9558 га (каластровий номер

'

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€}JIи ((за)) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утрим€tлись)) - нема€ (рiшення додасться).

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння)) на

РОЗРОбкУ технiчноi документацiТ iз землеустрою щодо полiлу земельноТ дiлянки,
яка Перебувас в користуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
БезлюдiвськоТ селиtцноТ рали Харкiвськоr,о райоrrу XapKiBcbKoT облас l i

(земельноТ дiлянки площею 6,9999 I,a (кадасr.ровий , номер

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 23 лепутата, (проти)):- немае,
(утримrlлись)) - нема€ (рiшення лолаеться).

l00. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу АТ <XapKiBcbKe кар'сроуправлiння> на

РОЗРОбку технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо подiлу земельноТ дiлянки,
яка Перебувае в користуваннi на умовах оренди за межами населених. пунктiв
БеЗлюДiвськоТ селищноI ради Харкiвського району ХаркiвськоI областi
(земельноi дiлянки площею 4,3652 га (каластровий номер
бз25 l 55600 :08 :002 :0002)

ВИРIШИЛИ: Рiшення trрийнято, гоJlосуваJlи ((за)) - 2З лепу.I,а.l.а, (llрO.ги) - нема(,,
(утримались)) - нема(, (рiшення лоласl,ься).

l0l. СЛУХАЛИ: ГIро надання дозволу АТ <XapKiBcbKe кар'€,рOуIIравлiнгtя> на

розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо подiлу земельноТ дiлянки,
ЯКа ПеРебУВа€ В корис'гуваннi на умовах оренди за межами насеJIених tlyHKriB
Безлюдiвськот селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi
(земельноi дiлянки площею 8,405З га (кадастровий номер
бЗ25 l 5 5 600 :08 :002 :0006)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувАли (за> - 23 лспутата, (проти)) - немас,
(утримаJlись) - немас (рilrlення лода€.ться),



102. слУХАЛИ: Про надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння> на
розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо подiлу земельноТ дiлянки,
яка перебувас в користуваннi на умовах оренди за межами насеJlених ttyHKriB
Безлюдiвськот селищнот рали Харкiвського району xapkiBcbkoT gýлаgli
(земельнот дiлянки площею l0,0l 96 га (кадастровий номер
бз25 l 5 5600 :08 :002 :0008)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувtLли (за) - 23 лепутата, (проти)} - нема€,

103. слУХАЛИ: Про надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'ероуправлiння> на
розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо подiлу земельноТ дiлянки,
яка перебувае в корисТуваннi на умовах орендИ за межаМи населених: пУнктiв
Безлюдiвськоi селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi
(земельноТ дiлянки площею l0,0001 га (каластровий номер
бЗ25 1 55600:08:002:00l 2)

вирIШИЛИ: Рiшення прийнято, I,оJlосували ((за)) - 23 rtсllу,гат,а, ((IIроти)) - немас,
(утримаJIись)) - нема(. (рiшення лодас.ться).

l04. слУХАЛИ: Про налання дозволу АТ <XapKiBcbKe кар'сроуправлiння> tla

розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо гlодiлу земельноТ дiлянки,
яка перебува€ в користуваннi на умовах оренди за межами населених, пункr-iв
Безлюдiвськот селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoj' ' областi
(земельнот дiлянки площею lз,,4933 га (каластровий номер
бЗ25 1 5 5600 :08 :002 :0007)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за) - 2З лепу.гата, (проти) - немас.
(утримались) - немас (рiшення лодасться).

l05. сJIУХАJIИ: Про наданIlя дозволу АТ <XapKiBcbKe кар'сроуправлiння> на
розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою Iltодо ltсlлi.l-tу земельноТ 21iлянки,
яка перебува€ в користуваннi на умовах оренди за межами насеJlених пунктiв
БезлюдiвськоТ селищноТ Puo" Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
(земельноТ дiлянкИ площеЮ 5,0000 га (каластровий номер
бЗ25 1 55600 :08 :002 :00 l 4)

вирIшИЛИ: РiшенI]я прийнято, голосували ((за)) - 2З лепутата, ((про.ги)) - немас,
(утрим€Lлись)) - немас (рiшення додасться).

l06, слуХАЛИ: Про затвердження технiчноТ локументаItii' iз зем.lrеустрою IItOJtO
встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в на,гурi (на мiсшевостi) по
вул. IIижtlя, 29 в с. JIизогубiвка XapKiBcbt<ol,o райоtlч Харкiвськоl'областi -га



передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Мсдснцевiй Ганнi Олександрiвнi(земельну
лiлянку (кадастровий номе р бЗ25l 8 1 50 1 :00:005 :004s) площею 0, l З6З га)'

вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 23 лепу тата,(проти)) - немас,
(утримЕlлись) - 1 депутат (рiшення додасться).

l07. слУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо
встановЛеннЯ (вiдновлення) меЖ земельнОТ дiлянки в rrа,гурi (на мiсцевостi) по
вул. Перемоги, 284 в смт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Парфьонову Олегу Петровичу(земельну
дiлянку (кадастровиli номер бЗ25l 55600:00:038:0034) площею 0, l2 га)

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€чIи ((зD) - 23 лепутата, ((проти)) - немас,
(утримались) - немас рiшення додасться).

108. СЛУХАЛИ: Про затВердженнЯ технiчнОТ документацiТ iз землеустрок)
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по пров. Пiсчаний/вул. Юностi, З126 всмт. Безлюдiвка ХарпiuЪrпо.о
району Харкiвськоi областi та передачу if безоплатно у власнiсть гр. Дврамову
Олександру Павловичу (земельну лiлянку 1каластровЙй 'nor.p
6325l 55600:00:020:0389) площею 0,1 500 r.a)
вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€lли ((зD) - 2З депутата, (проти)) - немас,
(утримitЛись)) - немаС (рiшення додасться).

l09. СлухАли: Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустроtо
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) пО пров. Огороднiй, б в смт. Безлюдiвка Харкiвського'паИо"у
XaPKiBcbKoT ОбЛаСТi та Передачу ii безоплатно в спiльну cyMicHy ,n"."i.r,
громадянаМ Оберемнко Клавдii IBaHiBHi, Оберемко Тетянi BiKTopiBHi та
оберемко Олександру Вiкторовичу (земельна дiлянка кадастровий номер
бз251 55б00:00:037:0064, площею 0, 1 500 га)
вирIшИЛИ: РiшенI{я прийнято, голосували ((за)) _ 23 депутата, (проти)) - немас,

ll0. СлухАли: Про затвердження технiчнот документацiт iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по вул. Романа Левицького, 52 в смт. Безлюдiвка ХаркiЪЪького
району XapKiBcbKoT областi та передачi iT безоплатно у власнiсть гр. tljдкопайВасилю Григоровичу(земельну дiлянку (кадастровий ]"о*.р
бЗ25l 55600:00:008:0028) площею 0,1 500 r.a) - Г

вирIшИЛИ: Рiшення прийнято, голосувзLли (зa>) - 2З депутата, (проти)) - нема€,

1 1 1, слУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технiчноi документацiТ iз
землеусТрою щоДо встаноВлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi



(на мiсцевостi) iз земель колишнього Свк <xapkiBcbka овочева фабрика), дляведеннЯ товарногО сiльськоГосподарСького виробництва на т8риторiТ
Безлюдiвськот селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi ;р.
KocbMiHY Миколi евгенiйОвичУ (земельНу часткУ (пай) на сiльськогоспоЛuр.rпi
угiддя зi складу паю площею 0,30)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосув€чIи ((за)) - 2з депутата, ((проти)} - немас,

1l2. слУХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнотдiлянки для ведення особистого селянськогtl господарства
поблизУ вул. Миру в смТ Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
гр. Пiдкопай !митру Володимировичу (земельноi дiлянки у власнiсть для
ведення особистого селянського господарства opieHToBHo площею 0,2000 га)
вирIшИЛИ: РiШенI{Я прийнятО, голосуВЕLли (за) - 22 депутата, (проти)_} - немае,
(утримались)) - немас (рiшення дода€ться). Пiдкопай !.В. н€ гоJIос}вов.l

1l3. слУХАЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТРою щодо
вiдведення Земельнот Дiлянки для ведення фермерського .о"йоuр"""ч ьФедороВiй ТетяНi ЮрiiвНi (земеЛьна дiлянка KoмyнztllbHoT 

"rru.nu.r.i, 
земlri

колективного сiльськогосподарського пiдприсмства кКСП Червоний
партизан)), що припинене)
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосув€Lли ((за)) - 23 депутата, (проти) -
немас, (утримались)) - нема€ (рiшення додасться).

l 14. слУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проектУ землеусТРоЮ щодо
ВiДВеДеННЯ ЗеМеЛЬНОТ Дiлянки для ведення фермерського .о.,iодuр.l.uч r,p.
Федоровiй Тетянi tOpiTBHi (земельна дiлянка комунальноТ власностi, ..rni
колектиВногО сiльськоГосподарСького пiдприсмства кКСП Червоний
партизан), що припинене)
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосув€Lли ((за) - 23 депутата, <hроти)) -
неМае' (УТриМаJIисЬ) _ неМас (рiшення ДоДаеться). ,,

1 15, слУХАЛИ: Про надання дозВолу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
вiдведення земельнотдiлянки для ведення особистого селянського господарс1tsа
гр. Кравцовiй Катеринi Свгенiвнi (вiдведення земельноТ дiлянки орiснтоЬ"ою
площею 1,9900 га для ведення особистого селянського господарства)
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосуваJ]И ((за)) - 2З деriуr.ата, (проти)) -
HеМaс'(yТpИМaЛисЬ))-НеМae(piшеннядoдaстьcя).

l l6, слУХАЛИ: Про надання дозВолу на розробкУ лроектУ землеустрQю щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення особистого селянського госпФдарства
гр, Кравцовiй Катеринi Свгенiвнi (земельнот дiлянки орiснтовною iплощею
2,0000га для ведення особистого селянського господарства)



ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосувiчlи (за)) - 23 лепутата, (проти)) -

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

:

l l7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустроЬ *ооо
ВiДвеДення Земельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства
В СМт. Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Пiдкопай IBaHy
Михайловичу (земельна дiлянка у власнiсть орiснтовною площею 0,0300 га за
рахунок житловоТ та громадськоТ забудови)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за)) - 23 лепутата, (проти)) - немас,
(утримались)) - немас (рiшення додасться).

1 18. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
ЗеМельноi дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул.
Чайковського (бiля земельноI дiлянки JtГчlбЗ) в смт Безлюдiвка ХаркiЕського
раЙону XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Клименку
Сергiю Григоровичу (земельна дiлянка 6325155600:00:005:0025, площею

]0,1220 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€Lли ((зD) - 23 депутата, <проти> -
немас, (утримались) - немас (рiшення лодасться). ,,

119. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для ведення особистого селянського господарства по пров.
Боровому (бiля земельноТ дiлянки Nл9) в с. Подольох Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть гр. Штремпел
Христинi ОлексiТвнi (земельна дiлянкабЗ25l5640l :00:00l :0080, площец 0,|22О

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за)) - 23 депутата, (пвоти> -

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

I

l20. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою
ЩОДО ВсТановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по в'Тзду Ромашина, l8 в смт. Васищеве Харкiвського'райоl11,
ХаркiвськоI областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. Бурсiнiй Ользi
МиколаТвнi (земельну лiлянку (кадастровий номер 6325156400:00:01,7:0096,
площею 0,1500 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€L.Iи ((за) - 23 депутата, (проти) -

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

|2l. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Акцiонерне ,ouJp".ruo
.i(ХАРКIВОБЛЕНЕРГО) на розробку проекту землеустрою щодо вlдведення

ЗеМеЛЬНОi дiлянки для розмiщення, будiвництва, експлуатацii та
ОбСЛУгОвУвання булiвель i спорул об'сктiв передачi електричноТ та тёпловоТ



еНерГiТ для реконструкцiТ (ПЛ 10 КВ ЛИЗоГУБIВКА) на теритоiэiТ смт
васищеве Харкiвського району ХаркiвськоI областi (земельнот дiлянки для
розмiщення, булiвництва, експлуатацiт та обслуговування будiвель i споруд
об'сктiв передачi електричнот та тепловот енергiт лля реконструкчiт) ,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 23 депутата, (проти) -
немас, (утримались)) - немае (рiшення додасться). ;

I

122. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо змiни меж
населеного пунктУ с.Мовчани БезлюдiвськоТ селищноТ ради Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, ((проти)) -
немае, (утрим€tлись)) - немас (рiшення додасться). I

I

123. СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноТ документацiТ iз землеустрою
щодо встановЛення (вiдновлення) меж земельноТ дi"ltянки в HaTypi (на
мiсцевостi) по вул. Стадiонна, 2З в смт. Безлюдiвка Харкiвського району
XapKiBcbKoi областi та llерелачу iT безсlrllrаl,но у B",tacHiclb l,p. Iliлкоlrай IBaHy
Михайловичу (земельна дiлянка бз25155600:00:025:0068, площею 0,1 280 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 23 депутата. ((проти)) -
немас, (утримались)) - немае (рiшення додаеться).

!

l24. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою ttlодо вiдdедення
ЗеМеЛЬНОi Дiлянки для ведення особистого селянського господарства по вул. 8-
ГО Березня, 1б в смт Хорошево Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
ПеРеДаЧУ if безоплатно у власнiсть гр. Водолазi Bipi ОлексiТвнi (земельна
дiлянка кадастровий номер бЗ25l 59100:00:003:0060, площею 0,2l00 га) ,

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за)) - 2З депутата, (проти)) -
НеМaС'(yTpИМaЛисЬ))-неМaС(piшеннялtlлaс.l.ься).

.

|25. слУХАЛИ: Про затвердження проектУ землеустроЮ Lttодо вiдqедення
земельноi дiлянки iз земель приватнOТ власнос,t,i зi змiною цiльовоl,о
призначення iЗ земелЬ сiльськогосподарського призначення без змiни категорii
земель з цiльового призначення (для ведення особистого селянського
господарствa)) на ((для iндивiдуального садiвництва)) в смт Безлюдiвка
харкiвського району xapkiBcbkoi областi гр. Лаптiю fiмитру Андрiйовичу
(земельнaДiлянкa6325l55б00:06:005:0066'ПЛoЩеЮ0,2400гa)
вирIшиЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, ((проти)) -
неМaс'(yTpиМaлисЬ)-HеМa€(piшеннядoдaeться).

126. слУХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки зi змiною цiльового прt.iзllа(lеIiIIя без змillи
категорiт земель з ((городництва>) на ((для ведення оссlбистого селянського
господаРствa)) в смТ БезлюдiВка ХаркiВськогО району XapKiBcbKoT облрстi гр.
!ейнека Валентинi МиколаТвнi (за рахунок дiлянки площею 1,4000 га



ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, ((проти)) -

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

127. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки зi змiною цiльового призначення без змiни
категорiТ земель з (городництвa>) на (для ведення особистого селянського
господарствa>) в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
Шейка Роману Леонiдовичу (за рахунок дiлянки площею |,3402 га кадастровий
номер бЗ25l 55600:05 :002:0 l 40)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, (проти)) -

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

128. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки зi змiною цiльового призначення без змiни
категорiТ земель з (городництва) на (для ведення особистого селянського
господарствa>) в см1, Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
Мслiхову BiKTopy Миколайовичу (за рахунок дiлянки площею l,,З402 га
кадастровий номер 63251 55600:05 :002:0 l 42)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, (проти)) -

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

129. СЛУХАЛИ: Про затвердження гlроекту землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки для розмiщення гiдрологiчного поста зi змiною цiльового
призначення для проведення науково-дослiдних робiт по вул. Удянська
набережна,28l1r в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та
передачу iT в постiйне користування XapKiBcbKoMy регiональному центру з

гiдрометеорологii (земельну дiлянку (кадастровий номер
бЗ25l 55600:00:039:0030) площею 0,0508 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення ltрийнято, голосувыlи <<за>> - 23 депутата, (проти)) -

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

130. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для булiвничтва i обслуговування житлового будинку,
господарських будiвель та споруд по провулку Боровому, 19 в с. Подольох
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть
гр. Кащавцеву Олександру [вановичу (земельну лiлянку (кадастровий номер
63251 5640 l :00:00l :008 l ) площею 0,2500 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосували ((зD) - 2З лепутата, ((проти) -

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

l31. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для булiвничтва i обслуговування житлового будинку,
господарських булiвель та споруд по вул. Теплична, 43-В в с. Кирсанове
харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу jT безоплатно у власнiсть



гр. Литвинову Олександру Вiкторовичу (земельнУ лiлянку (каластровий номер
бз25l 8 1 502:00:00 1 :0024) площею 0,2500 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 23 депутата, ((проти)) -
немас, (утримались) - нема€ (рiшення додасться). 

,

,

132. слухАли: Про за,r,верлження llpoeK,l,y земJlеус,lРOЮ шtlло вiлвелення
земельноI дiлянки у власнiсть для булiвництва iндивiдуальних гаражiв по вул.
ПiСЧана В смт Безлю,цiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та перелачу
ifбезопЛатнО у власнiСть гр. ВладимИровУ Руслану Валерiйовичу (каластровий
номер бЗ251 56400:00:020:0388) площею 0,0026 га).
ВИРtШИЛИ: Рiшення прийнято, голосув€uIи ((за) - 23 депутата, (проти)) -
неМaс'(yTpиМ€tЛиcЬ))-неMa€(piшеннядoдaсться).

13з. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту земJlеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки по в'iЪду Мостобудiвникiв(бiля булинку J\Ъ 8 А)
В смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Гулiй OKcaHi

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, (проти) -
немас, (утримались)) - немас (рirllення ло.цас,ться).

134. Слухдли: Про надання дозволу на викуп забулованоi земельнот дiлянки
(кадастровий номер бЗ25l55600:00:023:0079) по вул. Змiiвська, 59-Д в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Проскурiну Олеry
BaсильoвИЧy.(ПЛoЩеЮ0,0048кoмеpuiЙнеBикopистaння)
ВИРlШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосували ((зD) - 4 депутата (Шептура
В.М., KaHyHHiKoB А.О., Гринько П.Л., Левченков С.О.), (проти) - 6 (Арестов
[о.о., Чуб I.M., Лучанiнов I.o., Коваль о.П., Черевко о.В., !ирла В.Я.),
(утримались)) - нема€ (рiшення додаеться).

135. СЛУХАЛИ: Про налання дозволу на викуп забулованоТ земельноТ !iлянки
(кадастровий номер бЗ25155б00:00:023:0078) по вул. ЗмiТвська, 59-А в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Проскурiну; Олеry
Васильовичу (площею 0,17З2 rа комерчiйне використання)
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято,. голосув€Lли (за) - 4 депутата (IIIептура
В.М., KaHyHHiKoB А.о., Гринько П.Л., Левченков С.о.), <проти) - 6 (Арестов
ю.о., Чуб [.м., Лучанiнов 1.o., Коваль о.п., Черевко о.в., Щирла в.я.),

l36. СЛУХАЛИ: Про розгляд рiшення Харкiвського окружного
адмiнiстративного суду Справа Ns 520182}121 вiд 14.07.202l р. про
задоволення або вiдмову в задоволеннi клопотання гр. [lелепець Богдани
олегiвни стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДення ЗемельноТ дiлянки для булiвниrrтва та обслуговування житлового
бУДИНКУ, ГОсПодарських булiвель i спорул в смт. Васищеве Харкiвського
району ХаркiвськоI областi (орiснтованою площею 0,1 500 га).



ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнятtl, гOлосували ((зD) - 2З депута,l-а. (проти)) -

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

|З7. СЛУХАЛИ: Про розгляд рiшення Харкiвського окружного
адмiнiстративного суду Справа Ns 5201755712lr вiд 08.07.202l р, про
задоволення клопотання гр. Пелепця Олега Леонiдовича вiд l8.02.202l
стосовно надання дозволу на розробку проекту землеус,I,рою щодо вiдведення
зcMcJlbIt(lT лi.ltяtlки } t]jtacttic tb ,r;rя булiвltицlва la обс,t1l()tj} lJaltllя 7Kи,IJl()lзoltl

булинку, господарських булiвель i спсlрул в см,г. Без;lкlдiвка XapKiBcbKc-ll,c-l

району XapKiBcbKoT област,i або про вiдмову в за/iOволеннi клопотання
(орiснтованою площею 0,l500 га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято, голосували (за) - 23 лепутата, (проти>> -

нема€], (утримались) - немас (рirшення додас,ться).

lЗВ. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТиповоТ форми договору особистогtl
с,гроко вого cepBiTyTy.
ВИРIШИJIИ: Рiшення прийнято, голосуваJIи <<за>> - 2З депутата, (проти) -

немас, (утримiLлись)) - немас (рiшення додаеться). ,

1 39. СЛУХАЛИ: Про приймання майна та КОI\4УНАЛЬНОГО
п Iлпри€,]\4ствА х А PKI вськоТ рл ЙонноТ рлли (к()м ун F н F рго> ( Kt,l,,t

€]ЛРI IOY 394027З0) зi спi"гrьноТ власностi r,ериторiальних громаll сiл, селищ,
MicT Харкiвського району до комунальноТ BJlacHocтi Без,lrюдiвськоТ сеJlишноТ

Ради.
ВИРrШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 20 лепутатiв, <проти> - З

депутата (Левченков е.О., flирла В.Я., Черевко О.В. ), (утримались)) - нема€
(рiшення додасться). 

,

140. СЛУХАЛИ: Про включення об'скгiв комун€ulьного майна БезлюдiiвськоТ
селищноТ ради, якi пiдлягають передачi в оренду, до llepeJliKiB llерш0I,0 l;иllу.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували <<за>> - 2З депутата, (проти) -

немае, (утримЕчIись)) - нема€ (рiшення додасться).
|4l. рIзнЕ.
l 4 l . l СЛУХАJIИ: [liдкопай l А.В, ш]одо затверлжен ня
пiклувальнi рали.
ВИРIШИЛИ: взяти до вiдома.

Положення про

l4|.2 СЛУХАЛИ: Черевко О.В. щодо бltаt,оустрою r,ери,горiТ БезлюдiвськоТ
селищноТ ради та пiшохiдних
ВИРIШИЛИ: взяти до вiдо

,'/

fl t' М"кола КузьмiновБезлюдiвський селищни


