
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 24 червня 2021 року № 27 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського 

господарства за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної 

ради, гр. Кислій Л.В., гр. Таран М.П., гр. 

Ткачовій Л.О., гр. Вінніковій Л.Г., гр. 

Стрельнік М.О., гр. Зацариніній Т.І., гр. 

Глущенко Л.В., гр. Калюзі Г.І., гр. 

Ляшовій Н.Г., гр. Калюзі М.В., гр. Колбун 

С.І.  
 

Розглянувши заяви гр. Кислої Лілії Вікторівни, мешканки смт. Борова, 

вул. Першотравнева, буд. 46, гр. Таран Марії Павлівни, мешканки смт. 

Борова, вул. Весняна, буд. 25, гр. Ткачової Людмили Олександрівни, 

мешканки смт. Борова, пров. Майстрів, буд. 7, гр. Віннікової Любові 

Григорівни, мешканки смт. Борова, вул. Покровська, буд. 1В, гр. Стрельнік 

Марини Олексіївни, мешканки смт. Борова, 14 квартал, буд. 11, кв. 15, гр. 

Зацариніної Тетяни Іванівни, мешканки смт. Борова, вул. Весняна (бувша 

Комсомольська), буд. 2, кв. 1, гр. Глущенко Любові Володимирівни, 

мешканки смт. Борова, вул. Українська, буд. 44, гр. Калюги Галини Іванівни, 

мешканки смт. Борова, вул. Паркова, буд. 8, гр. Стрілець Наталії Григорівни, 

мешканки смт. Борова, 14 квартал, буд. 1, кв. 11, гр. Калюги Миколи 

Васильовича, мешканця смт. Борова, вул. Паркова, буд. 8, гр. Колбун 

Світлани Іванівни, мешканки смт. Борова, вул. Світла (бувша Жовтнева), буд. 

11 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства, розташованих за 

межами населених пунктів на території Борівської селищної ради, керуючись  

ст.ст.26,33,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.ст.12,22,116,118,121,122,186 Земельного Кодексу України, ст.ст.2,25,50 

Закону України „Про землеустрій”, Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин”, селищна рада     
 



В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ-

01.03) за рахунок земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя (рілля) за 

межами населених пунктів на території Борівської селищної ради, 

виготовлений ФО-П Ніконов С.В. 

        2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття.  

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності 

та регуляторної політики (Олексій ГОМОН). 

 

 

Борівський селищний голова                                Олександр ТЕРТИШНИЙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


