
Засідання  

постійної комісії з питань земельних відносин та екології  

Безлюдівської селищної рада 

( XVІІ сесія VIII скликання) 

Дата проведення: 02.12.2021  

Час:    14.00   

Місце проведення: Зал засідань 

Запрошені:  

 

Доповідає з земельних питань:  

начальник відділу земельних відносин  

та комунальної власності                       

Лебідь С.М. 

   

      Порядок денний 

1. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Безлюдівської селищної ради на 2022-2024 роки. 

Доповідає: начальник відділу житлово-комунального господарства                   

Воротников С.В.  

2. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 63, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Харченко 

Олесі Євгеніївні (орієнтовною площею 0,062 га) 

3. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 344, 346, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Біловол 

Ользі Миколаївні (орієнтовною площею 0,12 га)  

4. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 460, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Колодці Яні 

Володимирівні (орієнтовна площа 0,064 га) 

5. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 461, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Соловей 

Юрію Вікторовичу (орієнтовна площа 0,12 га) 

6. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 485, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Клига 

Артуру Олександровичу (орієнтовна площа 0,062 га) 

7. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 559, 561, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Кузьміну 

Роману Орестовичу (орієнтовною площею 0,12га). 



8. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 730, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Матюшкіну 

Артему Володимировичу (орієнтовною площею 0,079  га) 

9. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Світанок», № 136, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Даниленко 

Тетяні Василівні (орієнтовною площею 0,06га). 

10. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 71, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Шнуркову 

Євгену Павловичу (орієнтовною площею 0,06) 

11. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 84, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Давидченко 

Ніні Євгеніївні (орієнтовною площею 0,06) 

12. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 151, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Збукару 

Євгену Миколайовичу (орієнтовною площею 0,09) 

13. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», № 159, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Хромченко 

Марині Петрівні(орієнтовною площею 0,06) 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва в СТ «Чисті Пруди», №83 (за межами н.п.) на території 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області та передачу її 

безоплатно у власність гр. Другаку Олександру Григорійовичу  (кадастровий номер 

6325159100:02:011:0063, площею 0,0600га).   

15. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 6 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Рибалка 

Ганні Ігорівні (орієнтовною площею 0,06 га) 

16. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 46 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Язикову 

Вячеславу Володимировичу  (орієнтовною площею 0,06 га)  

17. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 67, 68 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Гончарову 

Олександру Васильовичу (орієнтовною площею 0,12 га)  

18. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 118 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Шахову 

Сергію Сергійовичу (орієнтовною площею площею 0,06) 



19. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 143 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Безуглій 

Вікторії Василівні (орієнтовною площею 0,06 га) 

20. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 180 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Дуфанець 

Ользі Олександрівні  (орієнтовною площею 0,06 га) 

21. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 181, 198 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Гриненко 

Надії Василівні (орієнтовною площею 0,12 га) 

22. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 187 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Снитку 

Григорію Сергійовичу  (орієнтовною площею 0,06 га) 

23. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 228 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Момоту 

Олегу Володимировичу  (орієнтовною площею 0,06 га) 

24. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Янтарь», № 237 на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. 

Болжеларському Віталію Івановичу  (орієнтовною площею 0,06 га)  

25. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «70 років Жовтня», № 55, на території 

Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області 

гр. Зябліній Альоні Володимирівні(орієнтовною площею 0,067 га) 

26. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Калининець», № 13, 14, на території 

Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області 

гр. Щетініній Світлані Володимирівні(орієнтовною площею 0,12 га)   

27. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 95, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Лозенку 

Едуарду Васильовичу(орієнтовною площею 0,10 га). 

28. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 449, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Сотніковій 

Наталії Олександрівні (орієнтовною площею 0,10 га) 

29. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Оргтехніка-2», № 465, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Сотнікову 

Євгену Анатолійовичу(орієнтовною площею 0,10 га). 



30. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Учитель», № 24, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Редькіній 

Ірині Володимирівні(орієнтовною площею 0,06 га) 

31. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в СТ «Хорошево», № 22, на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області гр. Тарусіній 

Клавдії Микитівні(орієнтовною площею 0,054 га). 

32. Про внесення змін до п.1 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської селищної 

ради від 30 серпня 2021 р. «Про надання дозволу АТ «Харківське кар’єроуправління» на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

(кадастровий номер 6325155600:08:002:0002), яка перебуває в користуванні на умовах 

оренди за межами населених пунктів Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області».  

33. Про надання дозволу АТ «Харківське кар’єроуправління» на розробку технічної 

документації із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди за межами населених пунктів Безлюдівської селищної 

ради Харківського району Харківської області. 

34. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі з АТ «Харківське 

кар’єроуправління» на земельні ділянки за межами населених пунктів Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області.    

35. Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-е/25 в смт Безлюдівка Харківського району 

Харківської області фізичній особі підприємцю Тітар Яні Володимирівні ( кадастровим 

номером 6325155600:00:022:0007, площею 0,0029 га). 

36. Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-в/14 в смт Безлюдівка Харківського району 

Харківської області фізичній особі підприємцю Нарожній Валентині Миколаївні 

(кадастровим номером 6325155600:00:022:0008, площею 0,0027 га). 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Озерній, 16-А в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та передачу 

її безоплатно у власність гр. Пономаренко Тетяні Петрівні (кадастровий номер 

6325181501:00:010:0038, площею 0,2500га) 

38. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього СВК «Харківська овочева фабрика», для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області гр. Кондик Олені Михайлівні    

39. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 369 із земель КСП 

«Червоний партизан» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

безоплатну передачу її  у власність  гр. Галаган Олексію Вікторовичу. 

40. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 1468 із земель СВК 

«Харківська овочева фабрика» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. Мень Григорію Арон - Іцковичу . 



41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 88 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Ніконоровій Катерині Сергіївні (орієнтовною площею 

0,22га на масиві проектної забудови) 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 92 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Курінному Владиславу Олександровичу (орієнтовною 

площею 0,25га на масиві проектної забудови) 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 90 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Меденцеву Роману Петровичу (орієнтовною площею 

0,25га на масиві проектної забудови) 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Поштовій, 94 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Голєніщевій Аллі Миколаївні (орієнтовною площею 

0,25га на масиві проектної забудови) 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Луговому, 24 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Каюн Юлії Олександрівні (орієнтовною площею 0,25га 

на масиві проектної забудови) 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Луговому, 22 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області гр. Каюну Вячеславу Леонідовичу (орієнтовною площею 

0,25га на масиві проектної забудови). 

47. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

державного акту на право постійного користування землею на території Безлюдівської 

селищної (колишньої Васищівської селищної ради) Харківського району Харківської 

області ПРАТ «Васіщево». 

48. Про внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської селищної 

ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по пров. Боровому 

(біля земельної ділянки №9) в с. Подольох Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Штремпел Христині Олексіївні» (виправлення 

площі земельної ділянки кадастровий номер 6325156401:00:001:0080 із «0,1220 га» на 

фактичну «0,3000 га») 

49.  Про внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із 



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по в’їзду Ромашина, 18 в смт. Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Бурсіній Ользі Миколаївні» 

(виправлення ПІБ громадянина (технічна помилка) із «Підкопай Василю Григоровичу» 

на «Бурсіній Ользі Миколаївні»)  

50.  Про внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Аерофлотській, 32 в с. Котляри Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Зуб Ніні Миколаївні» (виправлення 

технічної помилки в кадастровому номері із «6325155600:00:031:0086» на 

«6325181201:00:001:0200») 

51.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння, за рахунок земель водного фонду та земель запасу 

(за межами н.п.) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 

та передачею їх в оренду гр. Шевцовій Тетяні Юріївні (відведення 2-х земельних ділянок: 

ділянку орієнтовною площею 0,4770 га  поруч із ділянкою 6325155600:08:008:0014 та 

ділянку орієнтовною площею 0,4796 га поруч із ділянкою 6325155600:08:008:0013,  для 

сінокосіння, за рахунок земель водного фонду та земель запасу (за межами н.п.) 

52.   Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Литвиненко Наталі Олександрівні (орієнтовною площею 

0,15га проектна забудова) 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Каштановій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Мельник Вероніці Олександрівні (орієнтовною площею 

0,15га на масиві проектної забудови) 

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Лагерю Дмитру Олександровичу (орієнтовною площею 

0,15га на масиві проектної забудови) 

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Гилю Ігору Миколайовичу (орієнтовною площею 0,15га 

на масиві проектної забудови) 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Гузю Глебу Васильовичу (орієнтовною площею 0,15га 

на масиві проектної забудови) 



57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Наседкіну Сергію Сергійовичу (орієнтовною площею 

0,15га на масиві проектної забудови) 

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Фесюк Олені Володимирівні (орієнтовною площею 

0,15га на масиві проектної забудови) 

59.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського 

району Харківської області гр. Кондратьєву Володимиру Леонідовичу (орієнтовною 

площею 0,15 га на масиві проектної забудови) 

60.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», в 

розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області гр. Зєєву Петру Михайловичу (за рахунок земель СФГ 

(кадастровий номер 6325181500:03:002:0010) 

61.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», в 

розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області гр. Зеєву Петру Олександровичу (за рахунок земель СФГ 

(кадастровий номер 6325181500:03:002:0010)  

62.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», в 

розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області гр. Зеєвій  Марії Олександрівні (за рахунок земель СФГ 

(кадастровий номер 6325181500:03:002:0010) 

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», в 

розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області гр. Белевцовій Зої Михайлівні (за рахунок земель СФГ 

(кадастровий номер 6325181500:03:002:0010) 

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, члену СФГ «Затон», в 

розмірі земельної частки (паю) визначеному для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області гр. Старову Володимиру Михайловичу (за рахунок земель 

СФГ (кадастровий номер 6325181500:03:002:0010) 



65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для  ведення індивідуального садівництва по вул. Стадіонній в смт 

Безлюдівка Харківського району Харківської області гр. Сіренку Володимиру 

Григоровичу (орієнтовна площа 0,11 га біля ділянки з кад. ном. 

6325155600:00:023:0097) обов’язково погодження в архітектурі  

66. Різне 

1.  Питання підписання акту погодження меж земельної ділянки сусідами. 

Запрошені: Васищева Ганна Григорівна, ділянка в смт Безлюдівка, пров. 

Покровський, 14 (скарга на сусідів гр. Дудко Л.І. з питання порушення меж земельної 

ділянки) Дудко Лідія Іванівна, ділянка в смт Безлюдівка, пров. Покровський, 16 

2.  Питання припинення будівництва зливної ями поруч з межею. 

Запрошені: Келеберда Тетяна Олександрівна (скаржиться на сусідів), ділянка в смт 

Хорошеве, вул. Колективна (кол. Колективіста), 29 та Кудінова Валентина Миколаївна, 

ділянка в смт Хорошеве, вул. Колективна (кол. Колективіста), 27 

3. Питання законного переоформлення приватної земельної ділянки в смт Хорошеве, 

вул. Залізнична, 19. 

Запрошені: Гайденко Анатолій Іванович (скаржиться на Логачову Н.М., що купила 

будівлі за вказаною адресою але не придбала приватну земельну ділянку на якій 

розташовані вказані будівлі) ), ділянка в смт Хорошеве, вул. Залізнична, 19) та Логачова 

Наталія Михайлівна (покупець – житлового будинку та ін. будівель)   

4. Питання законного оформлення у приватну власність земельної ділянки та 

користування прилеглою територією загального користування біля домоволодінь в смт 

Васищеве по пров. Воропаєва.  

Запрошені: Зеленський Сергій Олександрович, Зеленська Неля Іванівна, Єлізева 

Олена Михайлівна, Молодик Олександра Кузьмівна (скаржиться на сусідів Кубишкіних 

- пров. Воропаєва, 9, на  перешкоди вільного доступу до домоволодінь, відновлення 

стічної канави між домоволодіннями та інші питання) 

5. Питання щодо відмови підписання акту погодження спільної межі земельної 

ділянки.  

Запрошені: Васильєва Оксана Анатоліївна та Наседкін Сергію Валентинович 

(відмовляється погоджувати межу земельної ділянки). 

 

 
 

 


