
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 24 червня 2021 року № 274 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва, яка 

розташована с. Маліївка по вул. 

Тараса Шевченка на території 

Борівської селищної ради  

гр. Білокопитій Г.М. 

 
 

Розглянувши заяву громадянки Білокопитої Галини Миколаївни, 

мешканки с. Маліївка, вул. Тараса Шевченка, буд.25, Харківської області, 

про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва, яка розташована в с. 

Маліївка по вул. Тараса Шевченка на території Борівської селищної ради 

Харківської області з подальшою передачею у власність, керуючись 

частинами 30,34 ст. 26, частинами 1,10 ст.59, підпунктами 4,9 пункту 6
1
 

розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

підпунктом 4 пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» від 16.04.2020 р. № 562, ст. ст. 12, 19, 20, 22, 

81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 22, 25, 50 

Закону України «Про землеустрій», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Білокопитій Галині Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 

форми власності для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ-01.05) 

орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована с. Маліївка по вул. Тараса 



Шевченка на території Борівської селищної ради, для подальшої передачі у 

власність. 

2. Громадянці Білокопитій Галині Миколаївні: 

2.1. Замовити в землевпорядній організації розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки . 

2.2. Подати розроблений та погоджений згідно чинного законодавства 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селищну раду на 

розгляд для подальшого затвердження та прийняття відповідного рішення.  

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  


