
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХІ сесії VІІІ скликання 

    

 від 04 червня 2021 року № 26 
 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в  

постійне користування для будівництва  

та обслуговування будівель закладів освіти 

ООЗ “Борівська ЗОШ I-III ст. №1 Борівської 

районної ради Харківської області ім. Героя 

Радянського Союзу В.С. Колісника” та його філій 
 

      Розглянувши заяву директора школи Олени ШЕВЧЕНКО про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти в смт. Борова, вул. Гагаріна, 49, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 38, 39, 92, 122, 

186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 19 Закону України „Про 

землеустрій”, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно”, селищна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Окружному опорному закладу “Борівська загальноосвітня 

школа I-III ст. № 1 ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника Борівської 

районної ради” та його філій проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти (код КВЦПЗ -03.02) по вул. Гагаріна, 49 в смт. Борова, 

виготовлений ФО-П Фролов В.О. 

       2. Передати Окружному опорному закладу “Борівська загальноосвітня 

школа I-III ст. № 1 ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника Борівської 

районної ради” та його філій в постійне користування земельну ділянку 

площею 1,1258 га, кадастровий номер 6321055100:01:002:0314 по вул. 

Гагаріна, 49 в смт. Борова.  

         3. Окружному опорному закладу “Борівська загальноосвітня школа I-III 

ст. № 1 ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника Борівської районної 

ради” та його філій зареєструвати речове право на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



          4. Рішенням IV сесії VIII скликання Борівської селищної ради від 18 

січня 2021 року № 08 змінено засновника (власника) шляхом виключення зі 

складу засновників Борівську районну раду Харківської області (код 

ЄДРПОУ 25468721) та включення засновника – Борівську селищну раду (код 

ЄДРПОУ 04397939). 

          5. 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   


