
 
УКРАЇНА 

ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

Засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення 

 

 

        м. Люботин                                                                          «21» січня  2022  

 

 

Присутні: Ольга АГЄЄВА – голова комісії;  

                  Денис АРМАН – заступник голови комісії; 

                  Тетяна МІНКО – член комісії. 

Відсутні: 

Катерина РЕЗНІК – член комісії; 

Тетяна ТКАЧЕНКО – секретар комісії.  

                  
Порядок денний засідання: 

1. Про проведення звітів депутатів Люботинської міської ради перед 

виборцями. 

2. Про стан законності та результати діяльності на території 

Люботинської міської територіальної громади за 2021 рік. 

3. Про стан законності, боротьби зі  злочинністю, охорони 

громадського  порядку та результати діяльності на території 

Люботинської міської  територіальної громади за 2021 рік.  

4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального та 

економічного розвитку Люботинської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки.                                                                                    

5. Звіт про виконання Програми щодо вшанування та відзначення 

державних, міських, професійних свят, визначних, пам’ятних та 

ювілейних дат, проведення інших заходів у Люботинській міській 

територіальній громаді за 2021 рік. 

6. Звіт про роботу Комунального закладу -  міський центр фізичного 

здоров’я  населення «Спорт для всіх» у 2021 році.  

7. Про внесення змін до Соціальної програми  розвитку фізичної 

культури та спорту  на 2022 – 2023 роки. 

8. Про виконання Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Люботинської міської територіальної 

громади у 2021 році 



9. Про надання дозволу на списання багатоквартирного будинку по вул. 

Деповській, буд.45  з балансу Люботинського 

комунального  житлового ремонтно-експлуатаційного  підприємства 

ЛМР ХО 

10. Про  передачу на баланс відділу освіти  Люботинської міської 

ради   контейнера для  роздільного збору сміття 

11. Про намір передачі  в оренду майна, що належить до комунальної 

власності  Люботинської міської територіальної громади та включення 

об’єкта нерухомого майна до Переліку другого типу, розташованого за 

адресою: м. Люботин, вул. Нове Життя, 28/1 

12. Про  надання  згоди на прийняття у комунальну власність 

Люботинської міської територіальної громади  нежитлової будівлі 

(медпункт), яка знаходиться за адресою:  Харківська область, м. 

Люботин, вул. Заводська, 27  

13. Про намір передачі  в оренду майна, що належить  до комунальної 

власності  Люботинської міської територіальної громади та включення 

об’єктів нерухомого майна до Переліку першого типу, розташованих за 

адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська 151 «А». 

14.  Про внесення змін до рішення XIX сесії VІIІ скликання Люботинської 

міської ради від 23.12.2021 р. №1101 «Про утворення аукціонної 

комісії для приватизації об’єкту комунальної власності Люботинської 

міської територіальної громади».               

15. Питання щодо врегулювання земельних відносин ( згідно реєстру). 
 
                       

СЛУХАЛИ: Ольгу АГЄЄВУ, яка запропонувала самостійно вести 

протокол засідання. 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
 
 

СЛУХАЛИ: Тетяну МІНКО, яка запропонувала затвердити порядок 

денний  засідання. 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання комісії. 

 

                                  

1. Про проведення звітів депутатів Люботинської міської ради перед 

виборцями. 

ДОПОВІДАЧ: секретар міської ради Володимир ГРЕЧКО 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 
  

 

 



2. Про стан законності та результати діяльності на території 

Люботинської міської територіальної громади за 2021 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Співдоповідає: начальник відділу НС та ЦЗ Євген 

ГОРБУНОВ 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 
  

 
 

3. Про стан законності, боротьби зі  злочинністю, охорони 

громадського  порядку та результати діяльності на території 

Люботинської міської  територіальної громади за 2021 рік.  

ДОПОВІДАЧ: Співдоповідає: начальник відділу НС та ЦЗ Євген 

ГОРБУНОВ 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

 

4.  Про внесення змін та доповнень до Програми соціального та 

економічного розвитку Люботинської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки.                                                                                    
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу місцевого економічного                                                                                                                                                       

розвитку Вадим СЕРЕДА 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

5. Звіт про виконання Програми щодо вшанування та відзначення 

державних, міських, професійних свят, визначних, пам’ятних та 

ювілейних дат, проведення інших заходів у Люботинській міській 

територіальній громаді за 2021 рік. 
ДОПОВІДАЧ: керуюча справами виконавчого комітету Лідія 

КУДЕНКО 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

6. Звіт про роботу Комунального закладу -  міський центр фізичного 

здоров’я  населення «Спорт для всіх» у 2021 році. 
ДОПОВІДАЧ: директор МЦПЗН Юрій УДЯНСЬКИЙ 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

7. Про внесення змін до Соціальної програми  розвитку фізичної 

культури та спорту  на 2022 – 2023 роки. 



ДОПОВІДАЧ: начальник відділу культури, молоді та спорту Ольга 

ІЩЕНКО 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

8. Про виконання Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Люботинської міської територіальної 

громади у 2021 році.  
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

9. Про надання дозволу на списання багатоквартирного будинку по вул. 

Деповській, буд.45  з балансу Люботинського 

комунального  житлового ремонтно-експлуатаційного  підприємства 

ЛМР ХО. 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

10. Про  передачу на баланс відділу освіти  Люботинської міської 

ради   контейнера для  роздільного збору сміття 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

11. Про намір передачі  в оренду майна, що належить до комунальної 

власності  Люботинської міської територіальної громади та включення 

об’єкта нерухомого майна до Переліку другого типу, розташованого за 

адресою: м. Люботин, вул. Нове Життя, 28/1 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

12. Про  надання  згоди на прийняття у комунальну власність 

Люботинської міської територіальної громади  нежитлової будівлі 

(медпункт), яка знаходиться за адресою:  Харківська область, м. 

Люботин, вул. Заводська, 27 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 



13. Про намір передачі  в оренду майна, що належить  до комунальної 

власності  Люботинської міської територіальної громади та включення 

об’єктів нерухомого майна до Переліку першого типу, розташованих за 

адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська 151 «А». 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

14. Про внесення змін до рішення XIX сесії VІIІ скликання Люботинської 

міської ради від 23.12.2021 р. №1101 «Про утворення аукціонної 

комісії для приватизації об’єкту комунальної власності Люботинської 

міської територіальної громади». 
ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури 

міста та благоустрою Віталій МАСЛАК 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, проти – 0, утримались – 0. 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

 

15. Питання щодо врегулювання земельних відносин ( згідно реєстру). 
                       

ДОПОВІДАЧ: Начальник відділу земельних відносин Олександр 

ЛИЧКАНЬ  
№ ПІБ заявника Предмет розгляду  

1.  Іващенко Анатолій 

Дмитрович 

Про скасування рішення виконавчого комітету 

Люботинської міської ради від 10.10.1995р. № 1770 

«Про передачу у приватну власність земельної 

ділянки» та надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались - 0 

2.  Куценко Сергій 

Васильович 

 
 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до рішення XVII сесії 

Люботинської міської ради  VIII скликання від 

30.11.2021р. № 1044 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою та передачу у приватну 

власність земельної ділянки» в частині кадастрового 

номера  

 

 

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

3.  Алдушина Надія 

Василівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

4.  Барчан Євгенія 

Володимирівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

За – 3 

Проти – 0 



будинку, господарських будівель і споруд Утримались – 0 

5.  Васильченко Леся 

Олександрівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

6.  Вітюк Дмитро 

Юрійович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

7.  Начальник ВУКГ 

ЛМР ХО Олег 

Євтушенко 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва полігону твердих побутових 

відходів 

 

За –3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

8.  Гарькавенко Ігор 

Миколайович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва індивідуального гаража 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

9.  Гарькавенко Ігор 

Миколайович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

10.  Губаренко Роман 

Вікторович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 

За –0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

11.  Забігайло Дмитро 

Володимирович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

12.  Заєць Тетяна 

Анатоліївна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

13.  Клочкова Тетяна 

Іванівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

14.  директор КНП 

«ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 

Люботинської 

міської ради 

Харківської 

області  Олег 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 



ЧУХЕН 

15.  директор КНП 

«ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 

Люботинської 

міської ради 

Харківської 

області  Олег 

ЧУХЕН 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

16.  Лосєнкова 

Вікторія Павлівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

17.  Лосєнкова Олена 

Федорівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

18.  Лосєнков Руслан 

Сергійович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

19.  Оніщенко Ольга 

Миколаївна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

20.  Петрашенко 

Вікторія 

Олександрівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

21.  Приходько Андрій 

Валерійович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

22.  Пустоварова 

Жанна 

Володимирівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

23.  Рибчанська Анна 

Володимирівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

24.  Слиш Тетяна 

Владиславівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

25.  Старченко 

Маргарита 

Володимирівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

26.  Тарасова Віта 

Григорівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для індивідуального садівництва 

За – 3 

Проти – 0 



Утримались – 0 

27.  Холодна 

Олександра 

Іванівна 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

28.  Шегунов Геннадій 

Олександрович 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

За – 0 

Проти – 0 

Утримались – 3 

29.  Бондаренко Ганна 

Анатоліївна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311290009:01:002:0312) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

30.  Бородіна Тетяна 

Василівна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:49:004:0218) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

31.  Бутенко 

Олександра 

Миколаївна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:25:055:0319) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

32.  Власенко Олена 

Вікторівна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 

6311200000:24:010:0032) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

33.  Гарькавенко Інна 

Георгіївна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:51:001:0121) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

34.  Гіренко Лідія 

Олександрівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:009:0048) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

35.  Глущенко Ніна 

Іванівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311290009:01:002:0331) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

36.  Глущенко Олена 

Михайлівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:26:006:0017) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 



37.  Глущенко Юрій 

Олександрович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 63290009:01:002:0330) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

38.  Гринишин Василь 

Орестович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:07:002:0547) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

39.  Даценко Олена 

Володимирівна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:25:004:0010) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

40.  Дегтярьов 

Олександр 

Григорович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157609:00:001:0136) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

41.  Доропей Олена 

Євгенівна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:41:001:0361) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

42.  Євенко Тетяна 

Станіславівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157601:00:001:0066) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

43.  Желновач 

Олександр 

Олексійович, 

Желновач Віталій 

Олександрович, 

Желновач Олена 

Михайлівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у спільну сумісну 

власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:004:0069) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

44.  Іванченко Сергій 

Володимирович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:01:057:0012) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

45.  Коваленко Ольга 

Вікторівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:002:0041) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

46.  Ковтун 

Олександра 

Тимофіївна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:01:029:0536) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 



47.  Клочко Анастасія 

Юріївна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:51:001:0122) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

48.  Краснянський 

Олександр 

Сергійович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 

6311200000:01:040:0030) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

49.  Ласкавцева 

Людмила 

Володимирівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:01:022:0047) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

50.  Линдін Юрій 

Євгенович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:01:010:0055) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

51.  Макєєва Ольга 

Василівна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 

6311200000:31:044:1020) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

52.  Марцин Світлана 

Олександрівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:01:038:0179) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

53.  Мельник Валерій 

Миколайович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:26:046:0062) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

54.  Михальчук Олена 

Петрівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:27:041:0060) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

55.  Мірошниченко 

Вадим Вадимович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311290003:01:004:0017) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

56.  Нікозаков 

Володимир 

Васильович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 



будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:31:037:60134) 

57.  Орєхов Олександр 

Вікторович, 

Орєхова Вікторія 

Григорівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у спільну сумісну 

власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:009:0046) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

58.  Павлов Сергій 

Михайлович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:30:002:0046) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

59.  Руденко Ганні 

Сергіївні 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража (кадастровий номер 6311200000:31:017:0028) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

60.  Санжаровський 

Євгеній 

Васильович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 

6325157606:00:001:0065) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

61.  Солоха Віктор 

Олексійович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:004:0109) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

62.  Стадольський 

Роман 

Михайлович 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:31:038:0073) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

63.  Сухіна Неоніла 

Іванівна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6311200000:26:055:1010) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

64.  Ткач Олексій 

Георгійович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража (кадастровий номер 6311200000:26:017:0033) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

65.  Фісак Варвара 

Сергіївна 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 

6311200000:24:010:0031) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались - 0 

66.  Цилюрик Пелагея 

Петрівна 

Про затвердження технічної документації  із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 



обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157600:00:005:0075) 

67.  Шевченко Любов 

Миколаївна 

Про затвердження технічної документації      із 

землеустрою та передачу у приватну власність 

земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий 

номер 6325157606:00:009:0058) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

68.  Шестаков Віктор 

Вікторович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:51:001:0123) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

69.  Яловий Євген 

Петрович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:31:011:0021) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

70.  Яроватий Віталій 

Миколайович 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передача у 

приватну власність для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 6311200000:26:015:0637) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

71.  Керівник 

Напрямку 

управління 

нерухомістю  

ГО АТ КБ  

«ПриватБанк» 

Л.Л. Федяєва 

Про передачу в оренду земельної ділянки 

(кадастровий номер 6325157600:03:002:0187) для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (для будівництва та обслуговування 

стаціонарної АЗС з магазином) 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

72.  Службова записка 

відділу земельних 

відносин   

Про надання дозволу виконавчому комітету   

Люботинської міської ради Харківської області на  

розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 

За – 3 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Земельні питання відповідно до реєстру винести на 

розгляд сесії. 
 

 

Голова постійної депутатської комісії  

з питань освіти, культури, молоді,                                              Ольга АГЄЄВА 

фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я  

та соціального захисту населення 
 

 

 


