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хчII CEcIi БЕзлюдIвсъкоi свлищноi рАди чIш скликАння
ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

вИ 10 грудня 202| року
14.00

Сесiю вiдкрив Кузьмiнов Микола Миколайович БезлюдiВськиЙ

селищний голова.

На засiданнi XVlI ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ рали VIII скликання iз

26 депутатiв прибуло 26 лепутатiв.

У вiдповiдностi до п]2 ст. 46 Закону УкраТни <Про мiсцеве

самоврядування в УкраТнь хиI сесiя БезлюдiвськоТ селищноТ ради €

повноважною.

У роботi ceciT беруть участь: члени виконкому селищноI ради, старости

старостинських округiв, громадськi активiсти

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
хчII cвcli БЕзлюдIвськоi свлиIцноi рАди vIII скликдння

l. Про затвердження Положенttя про сектор з питань цивiльного захисту

БезлюдiвськоТ селищноТ рали.
2. Про затвердження Положення про резервний фо"д бюджету

Безлюдi вськоТ селищноТ рали
3. Про затвердження Статуту Комунального закладу БезлюдiвськоТ

селищноТ рали <Щитячо-юнацька спортивна школа)) в новiй РеЛаКuii.
4. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного

вiдбору та призначення на посаду i звiльнення з посаДи кеРiВНИКiВ

комунiLльних пiдприемств, якi належать до комунальнОi ВЛаСнОСТi

БезлюдiвськоТ селищноТ рали та здiйснюють свою дiяльнiсть у сферi надаННя

житлово-комунальних послуг, затвердження типовоТ форми контракТУ З

Kepi вни ками комунал ьних пiдприсмств.
5. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантнОТ

посади Kepi вника Комунал ьного некомерцi й ного п iдприсмства Безлюдi вс ькоТ

селищноТ рали <I_{eHTp первинноТ меличноТ допомоги NsЗ Харкiвського

району>, затвердження типовоТ форми контракту з його керiвникОм.

6. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунiLльного
господарства БезлюдiвськоТ селищноТ рали на 2022-2024 роки.



7. Про затвердження структури апарату управлiння БезлюдiвськоТ
селищноТ ради та iT структурних пiдроздiлiв (зi змiнами).

8. Про затвердження додатку J\b l обсяги фiнансування Програми
кСоцiал ьно-екон ом i ч ного роз витку БезrI юдi вс ькоТ сел и щн оТ ради>.

9. Про припинення юридичноТ особи публiчного права - фiнансOвOго
управлiння БезлюдiвськоТ селищноТ ради (код СДРПОУ 44lЗ3608).

10. Про створення фiнансового вiддiлу БезлюдiвськоТ селищноТ ради,
Затвердження структури i Положення про фiнансовий вiддiл та вжиття заходiв
щодо його державноТ ресстрацiТ.

l l. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Lцодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK)), JS 63,
на Територii БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Харченко Олесi СвгенiТвнi (орiснтовною
площею 0,062 га)

l2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>, N
З44,, З46, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Бiловол Ользi МиколаТвнi
(орiснтовною площею 0,12 га)

l3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <CBiTaHoK>>, }Ф
460, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Колодцi Янi Володимирiвнi (opicHToBнa площа
0,064 га)

l4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для l]едення садiвництва в СТ <CBiTaHoK>, }{b

46l, на територii БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Соловей tОрiю Вiкторовичу (opicHToBHa площа
0,12 га)

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою u-цодо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <CBiTaHoK>>, Nч
485, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Клига Артуру Олександровичу (opicHToBHa
площа 0,062 га)

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст kcBiTaHok>, N
559, 56l, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Кузьмiну Роману Орестовичу
(орiснтовною площею 0, l 2га).

l7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>>, }{b

730, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Матюшкiну Артему Володимировичу
(орiснтовною площею 0,079 га)



18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>>, JYч

l36, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району xapkiBcbkoT областi гр. !,аниленко Тетянi Василiвнi (орiснтовною

площею 0,0бга).
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, Jt
7\, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Шнуркову Свгену Павловичу (орiснтовною

площею 0,06)
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведенНя земельНоТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, lYl

84, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. !авидченко HiHi СвгенiТвнi (орiснтовною

площею 0,06)
2l.про надання дозволу на розробку проекту землеустрою ш{одо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, lYэ

151, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Збукару евгену Миколайовичу (орiснтовною

площею 0,09)
22.про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЧистi Прули>, J\Ъ

l59, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району Харкiвськоi областi гр. Хромченко Маринi Петрiвнi(орiснтовною

площею 0,06)
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо вlдведення земельноl

дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, Jt83 (за межами н.п.) на

територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT

областi та передачу il безоплатно у власнiсть гр. fiругаку Олександру

Григорiйовичу (кадастровий номер бЗ25l59l00:02:011:0063, ПЛОЩеЮ

0,0600га).
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведення земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст <янтарь)), J\[9 б на

територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського району
Харкiвськоi областi гр. Рибалка Ганнi Iгорiвнi (орiснтовною площею 0,0б га)

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведення земельнот дiлянк и для ведення садiвництва в Ст кянтарь), J\b 46 на

територiТ Безлюдiвськоi селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Язикову Вячеславу Володимировичу (орiснтовною

площею 0,06 га)
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо

вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЯнтарь), JVэ 67,

68 на територiт Безлюдiвськоi селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Гончарову Олексанлру Васильовичу

(орiентовною площею 0,12 га)



27.про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст кянтарь), Jф l l8
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙОнУ XapKiBcbKoT областi гр. L[IaxoBy Сергiю Сергiйовичу (орiснтовною
плоц"(ею площею 0,0б)

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), J\ъ 143
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙОНУ XapKiBcbKoT областi гр. Безуглiй BiKTopiT Василiвнi (орiснтовною
площею 0,06 га)

29. Про надання дозволу на розробку лроекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), Nq 180
На ТеРИТОРiТ Безлюдiвськоi селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙОну XapKiBcbKoT областi гр. Дуфанець Ользi Олександрiвнi (орiснтовною
площею 0,06 га)

з0. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь), J\b l81,
198 на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
раЙону XapKiBcbKoT областi гр. Гриненко НадiТ Василiвнi (орiснтовною
площею 0,12 га)

3l.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст <янтарь)), м l87
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
Району XapKiBcbKoT областi гр. Снитку Григорiю Сергiйовичу (орiснтовною
площею 0,06 га)

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДвеДення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), J\Ъ 228
На ТеРИТОРiТ БезлюдiвськоТ селишноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙОнУ XapKiBcbKoT областi гр. Момоту Олегу Володимировичу (орiснтовною
площею 0,0б га)

3з. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеннЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЯнтарь)), Ns 237
На ТеРИТОРiТ БеЗлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙОНУ XapKiBcbKoT областi гр. Болжеларському Вiталiю Iвановичу
(орiентовною площею 0,06 га)

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеННЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ (70 poKiB
Жовтня>, Nэ 55, на територii БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.)
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Зяблiнiй Альонi
Володимирiвнi(орiентовною площею 0,067 га)

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Калининець>>, }Гgl3, l4, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Щетiнiнiй Свiтланi
Володимирiвнi(орiентовною площею 0,1 2 га)



36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кОрrгехнiка-z),
N9 95, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Лозенку Едуарду Васильовичу(орiснтовною
площею 0,10 га).

З7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кОргтехнiка-2>,
JYs 449, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Сотнiковiй НаталiТ Олександрiвнi
(орiснтовною площею 0,10 га)

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Оргтехнiка-2>,

J\Ъ 465,, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)

Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. CoTHiKoBy Свгену
Анатолiйовичу(орiснтовною площею 0,1 0 га).

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Учитель)), JЪ 24,

на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Редькiнiй Iринi Володимирiвнi(орiснтовною
площею 0,06 га)

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кХорошево>о }lЪ

22, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Тарусiнiй КлавдiТ Микитiвнi(орiснтовною
площею 0,054 га).

4l . Про внесення змiн до п.1 рiшення ХII ceciT VIII скликання БезлюдiвськоТ

селищноТ рали вiд 30 серпня 202l р. <Про надання дозволу АТ <XapKiBcbKe

кар'сроуправлiння) на розробку технiчноТ документацiТ iз землеустроЮ щОДО

подiлу земельноТ дiлянки (кадастровий номер бЗ251 55600:08:002:0002), яка
перебувае в користуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
БезлюдiвськоТ сел ищноТ рали XapKi вського району XapKi вськоТ областi>.

42. Про надання дозволу АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння) на розробку
технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо полiлу земельноТ дiлянки, яка

перебувас в користуваннi на умовах оренди за межами населених пунктiв
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKi вськоТ областi.

43. Про укладання додатковоТ угоди до договору оренди землi з АТ
<XapKiBcbKe кар'ероуправлiння> на земельнi дiлянки за межами населених

пунктiв БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT

областi.
44. Про укладання договору про встановлення особистого строкового

cepBiTyTy на земельну дiлянку по вул. ЗмiТвська, 6|-el25 в смт БеЗлЮДiВКа

Харкiвського району XapKiBcbKoT областi фiзичнiй особi пiдприемчю TiTap Янi
Володимирiвнi ( каластровим номером бЗ25155600:00:022:0007, плошеЮ

0,0029 га).



45. Про укладання договору про встановлення особистого строкового
cepBiTyTy на земельну дiлянку по вул. ЗмiТвська,61-B/l4 в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi фiзичнiй особi пiдприсмцю
Нарожнiй Валентинi МиколаТвнi (кадастровим номером
6325l 55б00:00:022;0008, плOщсю 0о0027 га),

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ
дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового булинку,
господарських булiвель i спорул по вул. Озернiй, 16-А в с. Лизоryбiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно у власнiсть
гр. Пономаренко Тетянi Петрiвнi (каластровий номер бЗ25l 8 l 50l :00:0l 0:00З8,
площею 0,2500га)

47. Про надання дозволу на розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на
мiсцевостi) iз земель колишнього СВК <XapKiBcbкa овочева фабрика)), для
ведення товарного сiльськогосподарського виробництва на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
Кондик Оленi Михайлiвнi

48. Про видiлення в HaTypi (на мiсuевостi) земельноТ дiлянки Jф 3б9 iз земель
КСП кЧервоний партизан) для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва та безоплатну передачу lT у власнiсть гр. Галаган Олексiю
Вiкторовичу.

49. Про видiлення в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки }{b l468 iз
земель СВК <XapKiBcbKa овочева фабрика) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва та безоплатну передачу if у власнiсть
гр. Мень Григорiю Арон - Iцковичу

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвниuтва та обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул по вул. Поштовiй, 88 в с.

Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Нiконоровiй
Катеринi СергiТвнi (орiснmовною плоlцею 0,22za на лtасuвi проекmноi'
забуdовu)

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул по вул. Поштовiй, 92 в с.

Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. KypiHHoMy
Владиславу Олександровичу (орiснmовною плоu.|ею 0,25еа на л,tасuвi
проекmно| забуdовu)

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвниuтва та обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i спорул по вул. Поштовiй, 90 в с.

Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Мlеденцеву Роману
Петрович у (opic нmовною плоlцею 0, 2 5 zа на lиасuв i проекmноi' забуdовu)

5з. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i спорул по вул. Поштовiй, 94 в с.



Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Голснiшевiй Аллi
МиколаТвнi (орiенmовною llлоll|ею 0,25za на Macuri проекmноl забуdовu)

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
будинку, господарських будiвель i спорул по пров. Луговому, 24 в с.

Лизоryбiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Каюн ЮлiТ
Олександрi вн i (ор icH mо вною l1лоu4ею 0, 2 5 zа на Jиасuвi про екmноi' забуdовu)

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвниuтва та обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул по пров. Луговому, 22 в с.

Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Каюну Вячеславу
Леонiдовичу (орiснmовною плоu4ею 0, 2 5za на Macuri проекmноl' забуdовu).

56. Про надання згоди на виготовлення технiчноТ документацiТ iз

землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в

HaTypi (на MicrreBocTi) згiдно державного акту на право постiйного
користування землею на територiТ БезлюдiвськоТ селишноТ (колишньоТ

ВасищiвськоТ селищноТ рали) Харкiвського району XapKiBcbKoT областi ПРАТ
кВасiщево>.

57. Рiзне

Кузьмiнов М.М. привiтав присутнiх з !,нем мiсцевого самоврядування в

YKpaTHi та вручив Грамоти та Подяки депутатам селищноТ рали та

працiвникам виконавчого KoMiTeTy. Також, в рамках програми кПолiцейський

офiчер громади)> було вручено ключи вiд службового автомобiля Renault

Duster капiтану полiцiТ Козарсзову Л.О. та старшому лейтенанту полiцiТ

Лук'янову В.О.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХVII ceciT БезлюдiвськоТ
селищноТ ради.

lнфор"цус: Кузьмiнов М.М. - Безлюдiвський селищний голова.

СЛУХАЛИ: Пiдкопай А.Б., голову постiйноТ KoMiciT з питань бюджету,
економiки, фiнансiв та комунальноТ власностi щодо рiшення постiйноТ KoMiciT
стосовно внесення змiн до Порядку денного. згiдно з протоколом постiйноТ
KoMiciT J\Ъ l8 вiд 08.12,202l було прийнято рiшення доповнити Порядок
денний наступними питанням:

- Про внесення змiн до Програми забезпечення засобами медичного
призначення для протиепiдемiчного захисту населення вiд
KopoHaBipycy COVID-19 Ha202l piK

- Про внесення змiн до рiшення II ceciT БезлюдiвськоТ селищноТ рали VIII
скликання вiд 22.12.2020 року кПро селищний бюджет БезлюдiвськоТ
селищноТ ради Ha202l piK> та додаткiв до нього (зi змiнами) (20526000000)



СЛУХАЛИ: Шматько Ю.[., голова постiйноТ KoMiciT з питань земельних
ВiДНОСИН Та еКОЛОГiТ щодо рiшення постiйноТ KoMiciT, згiдно з протоколом },lb 9
вiд 02.12,202l наступнi питання виключитИ з Порядку дсннOг0 та направити
на доопрацювання:

- Про внесення змiн до л.2 рiшення хII ceciT VIII скликання
БезлюдiвськоТ селищноТ рали вiд 30.08.202| р. кПро затвердження проекту
землеустрою щодо вiдведення земельнот дiлянки для ведення особистого
селянсьКого госпОдарства по пров. БоровомУ (бiля земельноi дiлянки Nч9) в
с. Подольох Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу if
безоплатно у власнiсть гр. Штремпел Христинi олексiТвнi> (вuправлення
rШОtцi Зе.цельноi' diлянкu каdасmровuЙ ноJиер б325 l 5640l ;00;00 l ;00В0 iз
к0,I220 ZaD на факmччну к0,3000 za|

- ПРО ВНеСенНя змiн до п.2 рiшення ХII ceciT VIII скликання
Безлюдiвськоi селищноТ рали вiд 30.08.202| р. <Про затвердження технiчноТ
локументачiт iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж
земельноТ дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi) по в'Тзду Ромашина, 18 в смт.
васищеве Харкiвського району xapkiBcbkoT областi та передачу iT безоплатно
у власнiсть гр. Бурсiнiй ользi МиколаТвнi>> (вuправлення ПIБ zро"маdянuна
(mехнiчна по.мttпка) iз <ПidкопаЙ Васъt"lю Грuzоровuчу)) на кБурсiнiй ользi
Мuколаiвнi>)

- ПРО Внесення змiн до п.2 рiшення ХII ceciT VIII скликання
БеЗЛЮдiвськоТ селищноТ ради вiд З0.08 .2021 р. кПро затвердження технiчноТ
документацiт iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж
земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) по вул. Аерофлотськiй, З2 в с.
Котляри Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачу iT безоплатно
У ВЛаСНiСТЬ ГР. ЗУб HiHi МиколаТвнi> (вuправлення mехнiчноi' полцttлкu в
каdасmровоJиу нол,tерi iз к6325l55б00:00:03 ] :00Вб) на
кб3 2 5 1 8 1 20 l : 00 : 00 L, 0200 D)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок для сiнокосiння, за рахунок земель водного
фопду та земель запасу (за межами н.п.) БезлюдiвськоТ селищноТ ради
харкiвського району xapkiBcbkoТ областi та передачею iх в оренду гр.
ШеВЦОВiй ТеТЯНi ЮрiТвнi (вidвеdення 2-х зе]чlельнuх diлянок; diлянку
орiенmовною плоlцею 0,4770 еа поруч iз diлянкою б325l55600:0В;008;00l4
mа diлянку орiснmовною плоlцею 0,479б Za поруч iз diлянкою
б325l55б00:0В:008:00l3, dля сiнокосiння, за рахунок зел4ель BodHozo фонdу
mо земель запасу (за л,tеэtса.п,tu н.п.)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i спорул по вул. Каштановiй в смт
Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Литвиненко Наталi
Олександрiвнi (орiснmовною плоu|ею 0, l 5za проекmна забуdова)



- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвництва та обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул по вул. Каштановiй в смт
Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Мельник Веронiчi
Олександрiвнi (орiснmовною плоlцею 0,15ea нq MaCItбi проекmноi забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
бУДИНКУ, ГОсподарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
ХаркiвськогО районУ XapKiBcbKoT областi гр. Лагерю {митру
ОлексанДровичУ (орiснmовною плоLцею 0,l5zа на л4асl,tвi проекmноi' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
бУДинкУ, господарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
ХаРКiВСькоГо району XapKiBcbKoT областi гр. Гилю Iгору Миколайовичу
(орiснmовною плолцею 0, ] 5zа на л4асuвi проекmноi' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
буДинку, ГосПоДарських булiвель i спорул по вул, Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Гузю Глебу Васильовичу
(орiенmовною плоu4ею 0, 1 5za на,цасuвi проекmноi' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвниrrтва та обслуговування житлового
бУлинкУ, господарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Наседкiну Сергiю Сергiйовичу
(орiенmовною плоu4ею 0, ] 5za на л4асuвi проекmноi' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеннЯ ЗемельноТ дiлянки для будiвництва та обслуговування житлового
булинку, господарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Фесюк Оленi Володимирiвнi
(орiенmовною плоu1ею 0, l 5zа нq,масuвi проекmноl' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення ЗемельноТ дiлянки для булiвництва та обслуговування житлового
бУДинку, господарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Кондратьсву Володимиру
ЛеОнiдОвичу (орiснmовною плоu,|ею 0, ] 5 еа на .MacuBi проекmноi' забуdовu)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою шодо
вiдведення земельнот дiля нк и для ведення фермерського господарства, члену
СФГ КЗаТОн>>, в розмiрi земельноТ частки (паю) визначеному для членiв
сiльськогосподарських пiдприсмств, розташованих на територiТ
БеЗлюДiвськоТ селищноТ ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
ЗССВУ ПетРУ Михайловичу (за рахунок зе]чtель СФГ (каdасmровuй нол4ер
бЗ 25 l 8 l 500 : 03 : 002 : 00 l 0)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДвеДення ЗемельноТ дiлянк и для ведення фермерського господарства, члену
сФГ <<Затон>>, в розмiрi земельноТ частки (паю) визначеному для членiв



сiльськогосподарських пiдлрисмств, розташованих на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноi ради Харкiвського району XapKiBcbKoi областi гр.
зесву Петру Олександровичу (за рахунок зелlель СФг (каDасmровuй нол4ер
бЗ25 l 8 l 500: 03 : 002 : 00 l 0)

- Про надання дозволу на рOзробку проекту землеустрOю шIOдo
вiдведення Земел ьнот дiля н к и для ведення фермерського господарства, члену
сФГ <<Затон>>, в розмiрi земельноТ частки (паю) визначеному для членiв
сiльськогосподарських пiдприемств, розташованих на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
ЗеСвiй MapiT Олександрiвнi (за рахунок зел4ель СФГ (каdасmровuй нол4ер
бЗ 2 5 l 8 l 500 : 03,- 002, 00 l 0)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеннЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення фермерського господарства, члену
СФГ кЗатон>, в розмiрi земельноТ частки (паю) визначеному для членiв
сiльськогосподарських пiдприемств, розташованих на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр,
Белевцовiй ЗоТ Михайлiвнi (за рахунок зел4ель СФГ (каdасmровuй но]иер
бЗ 2 5 l В l 500 : 03 : 002 : 00 1 0)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення фермерського господарства, члену
СФГ <<ЗатОн>, в розмiрi земельноТ частки (паю) визначеному для членiв
сiльськогосподарських пiдприемств, розташованих на територiТ
БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
Старову Володимиру Михайловичу (за рахунок земель СФГ (KadacmpoBuit
но"мер б32 5 l В ] 500 : 03 : 002 : 00 l 0)

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДведення земельноТ дiлянки для ведення iндивiдуального садiвництва по
вул. СталiоннiЙ в смт Безлюдiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi
гр. CipeHKy Вололимиру Григоровичу (opieHmonHa плоtца 0,1 l еа бiля diлянкч
з Kad. но"u. б325l55б00:00:023:0097) обов'язково поzоdження в apximeKmypi

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок для сiнокосiння, за рахунок земель водного
фопду та земель запасу (за межами н.п.) БезлюдiвськоТ селищноТ рали
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi та передачею Тх в оренду гр.
шевцовiй Тетянi topiTBHi земельнI дiлянки: (дiлянка орiснтовною площею
0,4770 га розташована поруч iз дiлянкою з кадастровим номером
бЗ25l 55600:0B:008:00l4 та дiлянка орiснтовною площею 0,4796 га
розташована поруч iз дiлянкою з кадастровим номером
бЗ25l 55600:08:008:00l З, для сiнокосiння).

Шматько [0.I. також запропонував включити до порядку денного питання
вiд депутатськоТ фракчiТ XAPKIBCЬKA оБЛАСНА РЕГIоНАЛЬНА
оРГАНIЗАЦlЯ ПоЛIтичноТ ПАртlТ (БлоК СвIтличНоI (рАЗом!)>

- Про вихiд iз членiв АсоцiацiТ органiв мiсцевого самоврядування
XapKiBcbKoT областi.



СЛУХАЛИ: Кузьмiнова М.М., який запропонував виключити питання Nч5 Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на заЙняття вакантноТ посади
керiвника Комуна.гrьного некомерцiйного пiдприсмства БезлюдiвськоТ
селищноТ ради <I_[eHTp первинноТ медичноТ допомоги NрЗ Харкiвського
району, затвердження типовоТ форми контракту з Йог0 керiвником)) з Порядку
денного та направити на доопрацювання, враховуючи подання керуючого
справами (секретар) виконавчого KoMiTeTy Пiдкопай А.в. вiд 0g.12.2l
Ns242l031-28.

ВИРIШИЛИ: голосувати за внесення змiн ло Порядку денного згiдно внесених
пропозицiй. Рiшення прийнято, голосув€UIи, (за) - 26 депутатiв, <проти)) -
немас, (утрим€шись)) _ немас.

ВИРIШИЛИ: голосувати за Порядок денний (зi змiнами) в цiлому. Рiшення
ПРИЙНЯтО, Голосували, ((за)> - 26 депутатiв, (проти)) - немас, (утримitлись) -
нема€ (pi шення додаеться).

СЛУХАЛИ: Кузьмiнов М.М. виступив з пропозицiею вiдповiдно до
Регламенту обрати секретаря ceciT.

!епутати запропонували обрати секретарем ceciT депутата Антоненко Н.В.

ВИРIШИЛИ: Голосувати за секретаря ceciT Анетоненко Рiшення прийнято,
ГоЛосув€Lли , ((за)) - 25 депутатiв, (проти) - немас, (утримались)) - немас.
(депутат Антоненко не голосувала).
Антоненко Н.В. приступила до виконання своТх обов'язкiв.

l. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про сектор з питань
цивiльного захисту БезлюдiвськоТ селищноТ рали.
Доповidае: перший заступник селищного голови Свiтличний Ю.С.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (проти) -
нема€, (утримались)) - немас (рiшення додасться).

2. СЛУХ АЛИ: Про затвердження Положення про резервний фонл бюджету
БезлюдiвськоТ селищноТ ради
ДопозtПас_перший заступник селищного голови Свiтличний Ю.С.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - 26 лепутатiво (проти) -
нема€, (утримались) - нема€ (рiшення додасться).



3. СЛУХАЛИ: Про
БезлюдiвськоТ селищноТ

релакuiТ.
Доповidас: керiвник
Пiдкопай А.В.

затвердження Статуту Комунального закладу
ради <fiитячо-юнацька спортивна школа)> в новiй

апарату (секретар) виконавчого KoMiTeTy

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, (проти) -
нема€, (утримаJIись)) - немас (рiшення додасться).

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсного вiдбору та призначення на посаду i звiльнення з посади
керiвникiв комунальних пiдприсмств, якi наJIежать до комунальноТ власностi
Безлюдiвськот селищнот рали та здiйснюють свою дiяльнiсть у сферi надання
житлово-комунальних послуг, затвердження типовот форми контракту з
Kepi вниками комунсLльних пiдприсмств.
доповidае: перший заступник селищного голови Свiтличний Ю.с.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, (проти) -
немае, (утримЕlJIись)) - немае (рiшення додасться).

5. слуХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства БезлюдiвськоТ селищноТ ради на 2022-2024 роки.
оповidас: начальник вiддiлу житлово - комун€u]ьного господарства

Воротников С.В.

ВИРILIIИЛИ: Рiшення гlрийня,го, гOлосували (за)) - 26 лепутатiв, (проти)) -
нема(,, (утримались) - немас (рiшенLiя додас,гься).

6. слуХ АЛИ Про затвердження структури апарату управлiння БезлюдiвськоТ
селищноТ ради та iТ структурних пiдроздiлiв (зi змiнами).
ДрлрsЦgý-засту п ни к сел и щного го,пови Гутовець А. О.

вирIШИЛИ: Рiшення гlрийнято) голосувалИ ((за)) - 25 депутатiв, кпроти> -
немас, (утримались) - нема€ (рiшення додас.гься).
fепутат Левченков С.о. був вiдсутнiй пiд час голосування

7. слуХАЛИ: Про затвердження лодатку Nsl обсяги фiнансування Програми
<Соцiально-економiчного розвитку БезлюдiвськоТ селищноТ рали>.'оповidас: заступник селищного голови Гутовець А.О.

ВИРIШИЛИ: РiшеннЯ прийнятО, голосували ((за)) - 25 депутатiв, (проти)) -
немас, (утрим€Lлись)) - немас (рiшення додаеться).



!епутат Левченков С.О. був вiдсутнiй пiд час голосування

8. СЛУХАJIИ: Про припинення юридичноТ особи публiчного права
фiнансового управлiння Безлюдiвськот селищноТ ради (код сдрпоу
44 l 33б08).

Доповidас: заступник селищного голови Гутовець А.О.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосувЕtли ((заD - 23 депутата, (проти) -
нема€, (утрим€шись)) - 3 (рiшення дода€ться).

9. слуХАЛИ: Про створення фiнансового вiддiлу БезлюдiвськоТ селищноI
ради, затвердження структури i Положення про фiнансовий вiддiл та вжиття
заходiв щодо його державноТ ресстрацiТ.
Доповidае: заступник селищного голови Гутовець А.О.

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 24 депутата, (проти) -
нема€, (утримались) - 2 (рiшення додасться).

питання з l0 по 72 Порядку денного доповiдас Лебiдь Свiтлана Михайлiвна -
нач€шIьник вiддiлу земельних вiдносин та комунальноТ власностi

l0. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою п]одо
вiДвеДення ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK)), Nq бЗ,
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району xapkiBcbkoT областi гр. Харченко олесi евгенiтвнi (орiснтовною
площею 0,0б2 га)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 26 депутатiв, ((проти)) -
нема€, (утримались)) - немас (рiшення додасться).

l l. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДення ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <CBiTaHoK>>, Nч
з44, з46, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.)
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Бiловол ользi Миколаiвнi
(орiснтовною площею 0,12 rа)

ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 25 депутатiв, (проти) -
немае, (утримались)) - немас (рiшення додасться).
{епутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

12. слуХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеНня ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>>, J\Ъ
460, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Колодцi Янi Володимирiвнi (opicHToBнa площа
0,064 га)



ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - 25 депутатiв, ((проти)) -
нема€, (утримались) - немас (рiшення додасться).
!епутат Коваль о.п. був вiдсутнiй пiд час голосування

l3. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
ВiДВеДеННЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>, }lb
461, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Соловей Юрiю Вiкторовичу (opicнToBнa площа
0,12 га)
ВИРIШИЛИ: РiшеннЯ прийнятО, голосуВали ((зD) _ 25 депутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - немае (рiшення додаеться).
flепутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

14. слуХ АЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <CBiTaHoK>>, Nч
485, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
районУ XapKiBcbKoT областi гр. Клига Арrуру Олександровичу (opicHToBHa
площа 0,062 га)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за) - 25 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - немае (рiшення додаеться).
fiепутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

l5. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТрою щодо
ВiДВеДення ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Свiтаною>, }Гэ

559, 5б l , на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
ХаРКiВСького району XapKiBcbKoT областi гр. Кузьмiну Роману Орестовичу
(орiснтовною площею 0, l2га).

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 25 депутатiв, (проти) _

нема€, (утримались)) - нема€ (рiшення додасться).
f,епутат Коваль о.п. був вiлсутнiй пiд час голосування

l6. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТрою щодо
ВiДВеДеннЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ KCBiTaHoK>>, Nч
730, на територiТ Безлюдiвськоi селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Матюшкiну Артему Володимировичу
(орiснтовною площею 0,079 га)

ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 25 лепутатiв, ((проти)) -
немас, (утримались)) - немае (рiшення доласться).
[епутат Кова.гrь О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування



l7. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДвеДення ЗеМельноi дiлянки для ведення садiвницrrч , СТ KCBiiaHoK>>, J\ъ
136, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району xapkiBcbkoT областi гр. flаниленко Тетянi Василiвнi (орiснтовною
площею 0,0бга).

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - 25 депутатiв, (проти) -
немас, (утрим€LЛись)) - немас (рiшення додаеться).
!епутат Кова.пь о.п. був вiлсутнiй пiд час голосування

l8. слуХАЛИ: Про налання дозволу на розробкУ проектУ землеусТрою щодо
ВiДВеДеННЯ ЗеМельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЧистi Гiрули>, м
7 |, на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoi областi гр. Шнуркову Свгену Павловичу (орiентовною
площею 0,06)

ВИРIШИЛИ: РiшеннЯ прийнятО, голосували ((за)) - 25 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - нема€ (рiшення додасться).
!епутат Коваль о.п. був вiдсутнiй пiд час голосування

19. слуХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТдiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, Nэ
84, на територiт Безлюдiвськот селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району xapkiBcbkoT областi гр. Щавидченко HiHi евгенiтвнi (орiснтовною
площею 0,0б)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 25 депутатiво (проти) -
немас, (утримЕLлись)) - немас (рiшення додаеться).
fепутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

20. слуХАЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
ВiДВеДення Земельноi дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЧистi Прули>, J\Ъ
l 5 1, на територiт Безлюдiвськот селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoi областi гр. Збукару евгену Миколайовичу (орiентовною
площею 0,09)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 25 депутатiв, (проти) -
немае, (утримались) - немае (рiшення додасться).
!епутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

2l. слуХ АЛИ: Про надання дозволу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, t,lb
l59, на територiт Безлюдiвськоi селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
раЙону XapKiBcbKoT областi гр. Хромченко Маринi Петрiвнi(орiентовною
площею 0,06)



ВИРlШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 25 депутатiв, (проти) -

немас, (утримались)) - немас (рiшення додасться).
[епутат Кова.гlь О.П. був вiлсутнiй пiд час голосування

22, СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Чистi Прули>, .}Ф83 (за
межами н.п.) на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi та передачу ii безоплатно у власнiсть гр. !ругаку
Олександру Григорiйовичу (кадастровий номер бЗ25l 591 00:02:0l t :0063,
площею 0,0600га).

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за)) - 25 депутатiв, (проти) -
нема€, (утримались)) - немас (рiшення додасться).
Щепутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кЯнтарь)), Ng б на
територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського району
Харкiвськоi областi гр. Рибалка Ганнi [горiвнi (орiентовною площею 0,06 га)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за)) - 25 лепутатiв, (проти)) -
немас, (утримались)) - немас (рiшення додасться).
fiепутат Коваль О.П. був вiлсутнiй пiд час голосування

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь), Jф 46 на
територiТ Безлюдiвськоi селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi гр. Язикову Вячеславу Володимировичу (орiентовною
площею 0,06 га)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (за) - 25 лепутатiв, (проти) -

немае, (утримались) - немас (рiшення додасться).
flепутат Кова-гlь О.П. був вiлсутнiй пiд час голосування

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), J\Ъ 67,
68 на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського

району XapKiBcbKoT областi гр. Гончарову Олександру Васильовичу
(орiснтовною площею 0, |2 га)

ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 25 депутатiв, (проти) -
немас, (утрим€Lлись)) - немас (рiшення додасться).
flепутат Коваль О.П. був вiдсутнiй пiд час голосування



26. слухАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки для ведення садiвництва в Ст <янтарь), Ns 1 l8
на територiт Безлюдiвськоi селищнот ради (за межами н.п.) Харкiвського
району Харкiвськоi областi гр. Шахову Сергiю Сергiйовичу (орiснтовною
площею площею 0,0б)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували (зa>) - 26 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались) - немас (рiшення додасться).

27, слуХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою Utодо
вiдведення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), J\b l43
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. БезуглiЙ BiKTopiT Василiвнi (орiснтовною
площею 0,06 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, ((проти)) -
немае, (утрим€Lлись)) - немас (рiшення додаеться).

28. слуХАЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст <янтарь), Ns l80
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
РайОНУ XapKiBcbKoT областi гр. !уфанеrrь Ользi Олександрiвнi (орiснтовною
площею 0,06 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, (проти) _

немас, (утрим€шись>) - немас (рiшення додасться).

29. СЛУХ АЛИ: Про налання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення Земельнот дiлянки для ведення садiвництва в Ст <янтарь), Jф l8l,
198 на територiт Безлюдiвськот селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
РаЙону XapKiBcbKoT областi гр. Гриненко НадiТ Василiвнi (орiентовною
площею 0,12 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, (проти) -
немае, (утрим€шись)) - немас (рiшення лодасться).

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДвеДеннЯ ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), J\Ъ 187
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Снитку Григорiю Сергiйовичу (орiснтовною
площею 0,06 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 лепутатiв, ((проти)) -
немае, (утримались) - немас (рiшення додасться).

З l. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДвеДення земельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ <Янтарь)), Ns 228
на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Момоту Олегу Володимировичу (орiснтовною
площею 0,0б га)



ВИРIШИЛИ: Рiшення приЙнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (проти)) -
немас, (утримались) - немФс (рiшення додасться).

32. слуХ АЛИ:Про наланця дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiляЦки для ведення садiвництва в Ст кянiар;), Ng 237
на територiт Безлюдiвськqт селищнот ради (за межами н.п.) Харкiвського
району XapKiBcbKoT областi гр. Болжеларському Вiта.гriю Iвановичу
(орiснтовною площею 0,06 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували ((за)) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримЕlлись) - немф€ (рiшення додасться).

33. СЛУХАЛИ: Про наданЦя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведенНя земельноТ дiлSнкИ длЯ веденнЯ садiвництва в сТ (70 poKiB
ЖОВТня>, М 55, на теритоРiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради (за межами н.п.)
харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Зяблiнiй Альонi
Володимирiвнi(орiснтовною площею 0,067 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прИйнято, голосували ((за)) - 26 депутатiв, ((проти)) _

немас, (утримitлись)) - немфс (рiшення додасться).

34. СЛУХАЛИ: Про наданчя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДведення земельноТ дiлянКи для ведення садiвництва в СТ <Калининець>, Nэ
l з, l4, на територiТ БdзлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського району {apKiBcbKoT областi гр. Щетiнiнiй Свiтланi
Володимирiвнi(орiснтовноtр плоulею 0, l 2 га)
ВИРIШIИЛИ: Рiшення пр4йнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - нем4с (рiшення додасться).

З5. СЛУХ ДЛИ Про наланrlя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiДведення земельноТ дiляЦки для ведення садiвництва в СТ <Орrгехнiка-2>,
Jф 95, на територiТ Безлюлi{ськоТ селищноТ ради (за межами н.п.) Харкiвського
раЙону XapKiBcbKoT облас!i гр. Лозенку Едуарду Васильовичу(орiентовною
площею 0,l0 га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
нема€, (утримались)) - нем4с (рiшення додаеться).

36. СЛУХ АЛИ: Про наданЦя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
ВiДвеДення ЗемельноТ дiлянки для ведення садiвництва в СТ кОргтехнiка-2>,
Ng 449, на територiТ БqзлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського району XapKiPcbKoT областi гр. Сотнiковiй НаталiТ Олександрiвнi
(орiснтовною площею 0,10 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прr]йнято, голосували (за) - 26 лепутатiв, (проти) -
немас, (утрим€lJlись)) - нем{е (рiшення додасться).



37. слуХАлИ: Про надан}]lя дозволу на розробку проекТу землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiляцки для ведення садiвництва в СТ кОргтЬхнiка-2>,
Ns 465, на територiТ БЕзлюдiвськоТ селищноТ рали (за межами н.п.)
Харкiвського районУ fiapKiBcbKoT областi гр CoTHiKoBy Свгену
Анатолiйовичу(орiснтовноtо площею 0, l 0 га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр4йнято, голосували (за)) - 26 депутатiв, ((проти)) -
немае, (утримаЛись)) - HeMfc (рiшення додасться).

з8. слуХАЛИ: Про надан4я дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянЕси для ведення садiвництва в СТ кУчитель)), J\b 24,
на територiТ Безлюлiвськ{Т селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району xapkiBcbkoT обласtri .р. Редькiнiй lринi Володимирiвнi(орiснтовною
площею 0,06 га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнятО, голосували (за) _ 2б депутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - немас (рiшення додасться).

39. слуХ АЛИ Про наданчя дозволу на розробкУ проектУ землеусТРоЮ щодо
вiдведення земельноТ дiлянКИ для ведення садiвництва в СТ <Хорошево>, JФ
22, на територiТ Безлюдiвс|коТ селищноТ рали (за межами н.п.) Харкiвського
району xapkiBcbkoT облас]тi гр. Тарусiнiй Клавдiт Микитiвнi(орiснтовною
площею 0,054 га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр|йнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримаJ]ись)) - нем{с (рiшення додасться).

40. слУхАлИ: Про внесеiтня змiн до п.l рiшення ХII ceciT VIII скликання
БезлюдiВськоТ селищнОТ ра|и вiд 30 серпня 202l р. uПро надання дозволу АТ
kxapkiBcbke кар'ероуправ|riння> на розробку технiчнот документацiт iз
землеустрою щодо подFлу земельноТ дiлянки (кадастровий номер
бз25l55600:08:002:0002), ,Еа перебувас в користуваннi на умовах оренди за
межами населених пунктiв РезлюлiвськоТ селищноТ ради Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi>.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 22 депутатiв, (проти) -
немас, (утримЕtлись)) - 4 ле$чтата (рiшення додасться).

4l. слуХАЛИ: Про наланфя лозволу АТ KXapKiBcbKe кар'сроуправлiння> на
розробку технiчнот докумфнтацiт iз землеустрою щодо полiлу земельнот
дiлянки, яка перебувае в користуваннi на умовах оренди за межами населених
пунктiв БезлюдiвськоТ се}rишдноТ ради Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi.
ВИРIШИЛИ: Р'lшення прийнято, голосували (за)) - 2б депутатiв, (проти) -
немас, (утримались) - нема]с (рiшення додаеться).



42. слуХАЛИ Про уклалРння додатковоТ угоди до договору оренди землi з
Ат <xapkiBcbke кар'сроупфавлiння>) на земельнi дiлянки за межами населених
пунктiв БезлюдiвськоТ с!лищноi ради Харкiвського раЙону XapKiBcbKoi
областi.
ВИРIШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримаЛись> - немфС (рiшення лоласться).

4з. слУХАЛИ: Про упr]uоuппя дОГОВОРу про встановлення особистого
строкового cepBiTyTy на зфмельнУ дiлянку по вул. ЗмiТвська, бI-еl25 в смт
Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoi областi фiзичнiй особi
пiдприсмцю TiTap Я"i Володимирiвнi ( каластровим номером
бЗ251 55600:00 :022:0007, rфощ.о 0,0029 га).
ВИРlШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (проти)) -
немас, (утримались)) - HeMfc (рiшення додасться).

44. слУХАЛИ: Про укладання договору про встановлення особистого
строкового cepBiTyTy на зфмельну лiлянку по вул. ЗмiТвська,6l-в/l4 в смт
Безлюдiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi фiзичнiй особi
пiдприсмцю Нарожнiй Ралентинi Миколатвнi (кадастровим номером
63251 55600:00:022:0008, плiощею 0,0027 га).
ВИРIШИЛИ: Рiшення приiйнято, голосували (за) - 26 лепутатiв, (проти) -
немае, (утримались)) - немфс (рiшення додасться).

45. СЛУХАЛИ: Про затв{ро*."r" проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноТ дiлянки лля бу{iвництва та обслуговування житлового будинку,
господарських булiвель iспорул по вул.ОзернiЙ, 16-А в с. Лизоryбiвка
харкiвського району xapkipcbkoi областi та передачу iT безоплатно у власнiсть
гр. Пономаренко Тетянi ПetpiBHi (каластровий номер бЗ25l8l50l :00:010:00З8,
площею 0,2500га)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр|йнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (протиD -
немас, (утримались)) - нем{с (рiшення додаеться).

46. Слухдли: Про надання дозволу на розробку технiчнот документацiт iз
ЗеМЛеУСТРОЮ Щодо встанQвлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в
HaTYPi (на мiсцевостi) iз земель колишнього СВК <XapKiBcbKa овочева
фабрико, Для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва на
територiТ БезлюдiвськоТ сРлищноТ рали Харкiвського району XapKiBcbKoT
областi гр. Кондик Оленi I\z{ихайлiвнi
ВИРIШИЛИ: Рiшення прr!йнято, голосували ((зD) - 26 депутатiво (проти) -
немас, (утримались)) - нем{с (рiшення додасться).

47. СЛУХ ДЛИ: Про видiлqння в HaTypi (на мiсцевостi) земельноТ дiлянки Ns
369 iЗ ЗеМеЛЬ КСП <Червоний партизан)) для ведення товарного



сiльськогосподарського вифобничтватабезоплатну передачуif у власнiсть гр.
Галаган Олексiю Вiкторовичу.
ВИРlШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
нема€, (утримались)) - немфе (рiшення додасться).

48. СЛУХАЛИ: Про видiпф"r" в HaTypi (на MicueBocTi) земельноТ дiлянки Ns
1468 iз земель свК <Xapi<iBcbкa овочева фабрикa>) для ведення товарного
СiЛьСькОгосПодарського виробництва та безоплатну передачу iT у власнiсть
гр. Мень Григорiю Арон - !шковичу .

ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували ((зD) - 26 лепутатiв, (проти)) -
немас, (утрим€tлись)) - немфе (рiшення додасться).

49. СЛУХАЛИ: Про надап4" оо.rолу на розробку гtроекту землеустрою щодо
вiДвеДення ЗемельноТ лiля{ки для будiвничтва та обслуговування житлового
булинку, господарських фулiвель i спорул по вул. Поштовiй, 88 в с.
Лизогубiвка Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Нiконоровiй
Катеринi СергiТвнi (орiс|mовною плоLцею 0,22еа на лцасuвi проекmноl'
забуdовч)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiво (проти) -
немас, (утримаJIись)) - HeMfc (рiшення додасться).

50. СЛУХАЛИ: Про надапr,|, ооrrолу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвниrrтва та обслуговування житлового
будинку, господарських. Qулiвель i спорул по вул. Поштовiй, 92 в с.
Лизогубiвка ХаркiвськогQ району Харкiвськоi областi гр. KypiHHoMy
Владиславу Олександровфчу (орiснmовною плоtцею 0,25еа на лцасuвi
проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - HeMtc (рiшення додасться).

5l. СЛУХ АЛИ: Про nuoun|, дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельнот дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
будинку, господарських Qулiвель i спорул по вул. Поштовiй, 90 в с.
Лизогубiвка Харкiвського файону XapKiBcbKoT областi гр. Меденцеву Роману
Петровичу (орiснmовною п|ощею 0, 2 5za на лnасuвi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримЕLлись)) - HeMfc (рiшення додасться).

52. СЛУХАЛИ: Про нада"*1" ооr"олу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ лiляг!ки для булiвниrrтва та обслуговування житлового
будинку, господарських Qулiвель i спорул по вул. Поштовiй, 94 в с.
Лизогубiвка Харкiвського Району XapKiBcbKoT областi гр. Голснiщевiй Аллi
МиколаТвнi (орiснmовною фощею 0,2 5еа на Macllтi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували (за) - 26 лепутатiв, (проти) -
нема€, (утрим€шись)) - немфе (рiшення додаеться).



53. слуХАЛИ: Про надаrЦr доr"олу на розробку проекту землеустрою п]одо
вiдведення земельнот лiлянiси для будiвництва та обслуговування житлового
будинку, господарських ýУлiвель i споруд по пров. Луговому, 24 в с.
лизоryбiвка Харкiвського району xapkiBcbkoT областi гр. Каюн Юлiт
Олександрiвнi (орiснmовно\о плоlцею 0,2 5zа Ha,Macuni проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((за) - 26 лепутатiв, ((проти)) -
немас, (утримutлись>) - нем]с (рiшення додасться).

54. слуХАЛИ: Про нада"п[оо.uолу на розробку проекту землеустрою х{одо
вiдведення земельнот дiлянiси для булiвничтва та обслуговування житлового
булинку, господарських б[лiвель i спорул по пров. Луговому, 22 в с.
Лизоryбiвка Харкiвського файону XapKiBcbKoT областi гр. Каюну Вячеславу
Леонiдов ичу (ор i ен mов н ою плоu4е ю 0, 2 5 zа на л4асl.tв i проекmноi' забуdовu).
ВИРIШИЛИ: Рiшення прийнято, голосували ((зD) - 26 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - нема|е (рiшення додасться).

55. слУХАЛИ: Про надапп[, ,.оо" на виготовлення технiчноТ документацiТ iз
ЗеМЛеУСТРОЮ щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в
HaTypi (на мiсцевостi) згiдно державного акту на право постiйного
користування землею на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ (колишньоТ
васищiвськот селищнот радi4) Харкiвського району xapkiBcbkoT областi Прдт
кВасiщево>.

ВИРIШИЛИ: Рiшення no"finrro, голосували ((за)) - 26 депутатiв, (проти) -
немае, (утрим€lJtись)) - нема]с (рiшення додаеться).

56. СЛУХАЛИ: Про внес.*[", змiн до п.2 рiшення ХII cecii VIII скликання
БезлюдiвськоТ селищноТ раfiи вiд 30.08.2021 р. <Про затвердження проекту
ЗеМЛеУСТРОЮ ЩОДо вiдведýння земельноТ дiлянки для ведення особистого
селянського господарства гtо пров. Боровому (бiля земельноТ дiлянки Jф9) в
с. Подольох Харкiвськогф району XapKiBcbKoT областi та передачу if
беЗОплатно у власнiсть гр] Штремпел Христинi ОлексiТвнi> (вuправлення
плоu4i зе,мельноi' diлянкu фаdасmровuЙ номер б325 1 5б401 ;00:00 l ;00В0 iз
K0,1220 ?а) на факmuчну KQ,3000 еа>)
ВИРIШИЛИ: Рiшення при[нято, голосували (за)) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримЕIлись)) - нема[ (рiшення додаеться).

57. СЛУХ АЛИ: Про внес[".r, змiн до п.2 рiшення ХII сесii V[II скликання
БезлюдiвськоТ селищноТ ра$и вiд 30.08 .202| р. кПро затвердження технiчноТ
документацiТ iз землеустРою щодо встановлення (вiдновлення) меж
ЗеМеЛьноТ дiлянки в HaTypi (на Micl_teBocTi) по в'Тзду Ромашина, 18 в смт.
васищеве Харкiвського райрну xapkiBcbkoi областi та передачу ii безоплатно
У власнiсть гр. Бурсiнiй Офьзi МиколаТвн\>> (вuправлення ПIБ zроллаdянuна



(mехнiчна пол,tttлка) iз <ПiРкопаЙ Васьtлю Грuzоровuчу)) на кБурсiнiй ользi
Мuколаi'внi>)
ВИРlШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
немас, (утримались)) - HeMfc (рiшення додасться).

58. СЛУХдЛИ: Про BHeclnn, змiн до п.2 рiшення ХII cecii VIII скликання
БезлюдiвськоТ ..n"*noT р{л" вiд 30.08 ,202l р. кПро затвердження технiчноТ
документацiт iз землеустро|о *ооо встановлення (вiдновлення) меж земельноi
Дiлянки в HaTypi (на MicLlieBocTi) по вул. Аерофлотськiй, 32 в с. Котляри
Харкiвського районч ХапкiЬськоI областi та передачу ii безоплатно у власнiсть
ГР. ЗУб HiHi МИПОпuТ"пi' > (вuправлення mехнiчноl' полицлкu в каdасmровол4у
Hotиepi iз <6325155б00:0О l,З t :iОВО, на <63251В t20 t ;00;00t ;0200,,)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прr.iйнято, голосували (за)) - 26 депутатiв, (проти)) -
нема€, (утримались)) - немфс (рiшення додасться).

59. СЛУХАЛИ: Про надапrJ" ооruолу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведенн" 

'ar.пiних дiлянок для сiнокосlння, за рахунок земель водного
фопду та земель запасу (ru межами н.п.) БезлюдiвськоТ селищноТ рали
Харкiвського району XapiciBcbKoT областi та передачею Тх в оренду гр.
Шевцовiй Тетянi ЮрiТвr!i (вidвеdення 2-х зел4ельнuх diлянок; diлянку
орiснmовною lхлоulею 0,47|0 zа поруч iз diлянкою б325l55б00:08 008:00l4
mа diлянку opicHmoBHoP плоu|ею 0,479б zq поруч iз diлянкою
б325l55б00:08:008:00l3, 

Qля сiнокосiння, за рахунок зел4ель BodHoeo фонdу
mа земель запасу (за ме,жфu н.п.)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували ((за)) - 24 депутата, (проти) -
немас, (утримались) - 2 лQпутата (рiшення додасться).

60. СЛУХАЛИ: Про надан{я лозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвништва та обслуговування житлового
будинку, господарських фулiвель i спорул по вул. Каштановiй в смт
Безлюдiвка Харкiвського рРйону XapKiBcbKoT областi гр. Литвиненко Наталi
Олександрiвнi (opicHmoBHo|o плоlцею 0,1 5za проекmна забуdова)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували ((зD) - 26 лепутатiв, (проти) -
немас, (утримались) - немфс (рiшення додасться).

б1. СЛУХАЛИ: Про нада"*i, ооruолу на розробку проекту землеустрою utодо
вiдведення земельноТ лiлян[ки для булiвництва та обслуговування житлового
бУДинку, господарських фулiвель i спорул по вул. Каштановiй в смт
Безлюдiвка Харкiвського flайону XapKiBcbKoT областi гр. Мельник BepoHirri
Олександрiвнi (орiенmовно|о плоlцею 0,15zа на л4асuвi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр{йнято, голосували (за) - 25 лепутатiв, (проти) -
немас, (утрим€urись)) - 1 деFутат (рiшення додасться).



62. СЛУХАЛИ: Про надан{я лозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiлянки для булiвничтва та обслуговування житлового
будинку, господарських буЩiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району [apKiBcbKoT областi гр. Лагерю !митру
Олександровичу (орiснmовРою плоu4ею 0,15za на tчласuвi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прп|й"rrо, голосували ((за)) - 26 делутатiв, (проти) -

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

63. СЛУХАЛИ: Про надан(я дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ лiля{ки для булiвництва та обслуговування житлового
будинку, господарських буЩiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapfiiBcbKoT областi гр. Гилю Iгору Миколайовичу
(орiснmовною плоlцею 0, l 5|a на MacuBi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прфйнято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -

немас, (утрим€шись)) - ".r|. 
(рiшення додасться).

64. СЛУХ АЛИ Про надангiя лозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ лiлялiки для булiвништва та обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XaflKiBcbKoT областi гр. Гузю Глебу Васильовичу
(орiенmовною плоu4ею 0,15Pa на Jиacuтi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр!rйнято, голосували ((зD) - 26 депутатiв, (проти)) -

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

65. СЛУХАЛИ: Про наданфя лозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ лiлягiки для булiвниl-tтва та обслуговування житлового
будинку, господарських бу]лiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр. Наседкiну Сергiю Сергiйовичу
(орiснmовною плоu4ею 0, I |za на .цacuBi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр|йнято, голосували (за)) - 2б лепутатiво (проти) -

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

66. СЛУХАЛИ: Про наданфя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi лiляфки для булiвничтва та обслуговування житлового
будинку, господарських б1iлiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XapiciBcbKoT областi гр. Фесюк Оленi Володимирiвнi
(орiснmовною плоlцею 0, l 5,zа на MacuBi проекmноi' забуdовu)
ВИРIШИЛИ: Рiшення прi,rйнято, голосували (за)) - 26 лепутатiв, (проти> -

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

67. СЛУХАЛИ: Про наланilя лозволу на розробку проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноТ дiляфки лля булiвниl-tтва та обслуговування житлоВоГО

будинку, господарських бfлiвель i спорул по вул. Польовiй в смт Безлюдiвка
Харкiвського району XaPKiBcbKoT областi гр. Кондратьсву Володимиру
Леонiдовичу (орiенmовноф плоlцею 0, l 5 zа на .цасuвi проекmноi' забуdовu)



ВИРIШИЛИ: Рiшення пр
немас, (утрим€lJIись)) - не

б8. СЛУХ АЛИ Про надан
вiдведення земел ьноТ дiля н
СФГ <<Затон>>, в розмiрi
сiл ьс ькогосподарс ьки х
Безлюдi вськоТ селищноТ
Зссву Петру Михайлович
б32 5 l 8 l 500 : 03 : 002 : 00 l 0)
вирlшили: Рiшення п

немас, (утрималпись)) - нем

69. СЛУХ ДЛИ: Про нодан
вiдведен ня земельноТ дirrя н
СФГ <<Затон>>, в розмiрi
сiльс ькогосподарс ьких
БезлюдiвськоТ селищноТ р
Зесву Петру Олександров
б32 5 l 8 l 500 : 03. 002. 00 l 0)

ВИРIШИЛИ: Рiшення пр
немас, (утримаJIись)) - нем

70. СЛУХАЛИ: Про надан
вiдведення земельноТ дiлян
СФГ <Затон>, в розмiрi
сiл ьськогосподарс ьких
БезлюдiвськоТ селищноТ
Зеевiй MapiT Олександрiв
б32 5 l В l 500 : 03 : 002, 00 l 0)
ВИРIШИЛИ: Рiшення пр
немас, (утрим€UIись)) - нем

7l . СЛУХАЛИ: Про наданн
вiдведення земел ьноТ дiлян
СФГ <<Затон>>, в розмiрi
сiл ьськогосподарських
Безлюдi вськоТ селищноТ
Белевцовiй Зот Михайлiвн
б325 l 8 l 500: 03. 002 :00 l 0)
ВИРIШИЛИ: Рiшення п

немас, (утримались) - нем

йнято, голосували ((за)) - 26 лепутатiв, (проти) -
(рiшення додасться).

я дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
и для ведення фермерського госпOдарства, члену
мельноТ частки (паю) визначеному для членiв
iдлрисмств, розташованих на територiТ
и Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
(за рахунок зел4ель СФГ (каdасmровuй нол4ер

йнято, голосували ((за)) - 26 деrryтатiв, ((проти)) -
(рiшення додасться).

я дозволу на розробку проекту землеустрою lцодо
и для ведення фермерського господарства, члену
мельно[ частки (паю) визначеному для членiв
iдприсмств, розташованих на територiТ
и Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.

чу (за рахунок земель СФГ (каdасmровuй но,цер

йнято, голосували ((за) - 26 депутатiв, (проти) -
(рiшення додасться).

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
и для ведення фермерського господарства, члену
:мельноТ частки (паю) визначеному для членiв
iдприсмств, розташованих на територiТ

Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
i (за рахунок зел4ель СФГ (каdасmровuй нол4ер

йнято, голосували ((за)) - 26 депутатiв, (проти)) -
с (рiшення додасться).

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
и для ведення фермерського господарства, члену
мельноТ частки (паю) визначеному для членiв
iдприемств, розташованих на територiТ
и Харкiвського району XapKiBcbKoi областi гр.
(за рахунок земель СФГ (каdасmровuй нод4ер

нято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -

(рiшення додасться).



72. СЛУХАЛИ Про надан
вlдведення земельноТ дiлян
СФГ <<Затон>>, в розмiрi
сiл ьс ькогосподарс ьких
БезлюдiвськоТ сел ищноТ
Старову Володимиру МIи
нол4ер б325 l 8 l 500:03 : 002 :

ВИРIШИЛИ: Рiшення при
немас!' (утримались) - нем

7З. СЛУХАЛИ: Про вн
медичного призначення
KopoHaBipycy COVlD-1 9 на
До пов idac : заступник сели
ВИРIШИЛИ: Рiшення при
немас, (утримались) - не

74. СЛУХАЛИ: Про внесен
ради VIII скликання Bi
Безлюдi вськоТ сел и щноТ
(20526000000).

Допов|dас: начальник вiдд

ВИРIШИЛИ: Рiшення при
нема€, (утримались)) - нем

75. СЛУХАЛИ: Шмат
мiсцевого самоврядування
ВИРIШИЛИ: Рiшення при
немас, (утрим€}Jrись)) - 1 де

75. Рiзне.

75.1. СЛУХАЛИ: Стасе
Безлюдi вськоТ сел и щноТ
ВИРIШИЛИ: взяти до вiдо
75.2. СЛУХАЛИ: Аксьо
вакцинованим вiд корона Bi
ВИРIШИЛИ: взяти до Bi

Безлюдiвський сели щний

а

м икола кУЗЬМIНоВ

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
для ведення фермерського господарства, члену

мельноТ частки (паю) визначеному для членiв
iдприемств, розташованих на територiТ
и Харкiвського району XapKiBcbKoT областi гр.
йловичу (за рахунок зел4ель СФГ (каdасmровuй
l0)
нято, голосували (за) - 26 депутатiв, (проти) -
(рiшення додасться).

ння змiн до Програми забезпечення засобами
захисту населення вiдя протиепiдемiчного

021 piK.
ого голови Гутовець А.О.

нято, голосували (зa>) - 2б лепутатiв, (проти)
(рiшення додасться).

я змiн ло рiшення II ceciT Безлюдiвськоi селищнот
22.|2.2020 року кПро селищний бюджет

и на 202l piK> та додаткiв до нього (зi змiнами)

у фiнансового управлiння Гриненко О.В.

нято, голосувrurи ((зD) - 26 депутатiв, (проти) -
(рiшення додасться).

ю.I. Про вихiд iз членiв дсоцiацii органiв
apKiBcbKoT областi.
нято, голосували ((зD) - 25 депутатiв, (проти) -

(рiшення додасться).

щодо щорiчного звiтування депутатiв

ву про виплату грошовоТ компенсацii
ус
lrc,
'Ф о'оý&lggi
ё'!э
\Ф (
\\о . -</ ,/.i.,Ф,.\ч_-Z<$ ,,,*Л66азчЬ.]] 
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