
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 24 червня 2021 року № 41 
 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського 

господарства за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної 

ради, гр. Віннік А.В., гр. Шапошниковій 

Л.В., гр. Чуйко Н.І., гр. Гребенюк Н.М., 

гр. Тарасенко С.М., гр. Кравчук Н.М., гр. 

Грицик Т.А., гр. Любій Т.П., гр. 

Комишанській О.В., гр. Гулько А.В., гр. 

Шевченко В.В.  
 

Розглянувши заяви гр. Кравчук Наталії Миколаївни, мешканки с. 

Підлиман, вул. Центральна, буд. 34, гр. Гулько Алли Вікторівни, мешканки 

смт. Борова, вул. Залізнична, буд. 5, гр. Віннік Алли Василівни, мешканки 

смт. Борова, вул. Весняна (бувша Комсомольська), буд. 29, гр. 

Шапошникової Любові Василівни, мешканки смт. Борова, вул. Центральна 

(бувша Леніна), буд. 14, гр. Гребенюк Надаї Миколаївни, смт. Борова, вул. 

Московська, буд. 39, гр. Чуйко Надії Іванівни, мешканки смт. Борова, вул. 

Першотравнева, буд. 26, гр. Тарасенко Світлани Миколаївни, мешканки смт. 

Борова, 14 квартал, буд. 7, кв. 6, гр. Грицик Тетяни Андріївни, мешканки смт. 

Борова, 14 квартал, буд. 13, кв. 4, гр. Любої Тетяни Павлівни, мешканки смт. 

Борова, вул. Українська, буд. 17, гр. Шевченко Вікторії Валеріївни, 

мешканки с. Підлиман, вул. Кузнєцова, буд. 45, гр. Комишанської Ольги 

Володимирівни, смт. Борова, пров. Молодіжний, буд. 7 про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


