
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХІ сесії VІІІ скликання 

    

 від 04 червня 2021 року № 28 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки – частка (пай) по 1/2 частці 

кожному № 325, угіддя – рілля,  

реформованого КСП «Борівське», для 

ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Борівської селищної ради  

 гр. Коломійцю В.М., гр. Кравцовій В.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Коломійця Віктора Михайловича, мешканця с. 

Шийківка, вул. Центральна, буд. 33, та гр. Кравцової Валентини Іванівни, 

мешканки смт. Борова, вул. Першотравнева, буд. 99, від імені якої діє гр.. 

Кравцов Сергій Юрійович, мешканець смт. Борова, вул. Жовтнева, буд. 92, 

на підставі рішення Борівського районного суду Харківської області від 

09.04.2020 року, справа №614/1264/19, про передачу у власність земельної 

ділянки – частку (пай) по 1/2 частці кожному № 325, реформованого КСП 

«Борівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Борівської селищної ради, враховуючи свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 05.01.2021 року серії НМН № 851591 

видане в.о. державного нотаріуса Борівської державної нотаріальної контори 

Харківської області С.О. Колосовською, зареєстрованого в реєстрі за № 2, 

спадкова справа №112/2013 р., та свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 20.03.2021 року серії НМС № 621646 видане в.о. державного 

нотаріуса Борівської державної нотаріальної контори Харківської області 

С.О. Колосовською, зареєстрованого в реєстрі за № 82, спадкова справа 

№6/2019 р., керуючись ст. 12, ст. 81, ст. 131, ст. 186 Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 11, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 



землеустрою», враховуючи Проєкт землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) реформованого КСП «Зоря», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати гр. Коломійцю Віктору Михайловичу та гр. Кравцовій 

Валентині Іванівні у власність земельну ділянку – по 1/2 частці кожному 

частка (пай) № 325 реформованого КСП «Борівське», для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, угіддя – рілля, 

по 1/2 частці кожному площею 4,0261 га, /кадастровий номер 

6321055100:10:003:0049/, розташованої на території Борівської селищної 

ради. 

2. Гр. Коломійцю Віктору Михайловичу та гр. Кравцовій Валентині 

Іванівні зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Зобов’язати Коломійця Віктора Михайловича та гр. Кравцову 

Валентину Іванівну попередити орендаря даної земельної ділянки про 

витребування земельної частки (паю) та державну реєстрацію речових прав 

на неї. Згідно ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» - з 

моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку 

договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права 

оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. 

4. 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   

 


