
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

ХІV сесії  VІІІ скликання 

 

 від 02 серпня 2021 року № 155 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-

заповідного фонду - ентомологічного 

заказника місцевого значення 

«Новоплатонівський», що 

розташований за межами населеного 

пункту с. Новоплатонівка, на території 

Борівської селищної ради Харківської 

області 

 

З метою здійснення заходів, спрямованих на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів Борівської селищної територіальної 

громади, визначення правового режиму використання земель природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – порядку 

охорони земель, збереження, відтворення, а також використання за цільовим 

призначенням, забезпечення охорони прав всіх суб'єктів на ці землі, 

здійснення управління землями і забезпечення контролю за дотриманням 

законодавства та застосування відповідальності за його порушення, зокрема 

визначення та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 

природно-заповідного фонду - ентомологічного заказника місцевого 

значення «Новоплатонівський», що розташований за межами населеного 

пункту с. Новоплатонівка, на території Борівської селищної ради Харківської 

області, керуючись п. «д, є» ч. 1 ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 19 

Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території природно-заповідного фонду для збереження 

та використання заказників (код згідно КВЦПЗ – 04.08) - ентомологічного 



заказника місцевого значення «Новоплатонівський», що розташований за 

межами населеного пункту с. Новоплатонівка, на території Борівської 

селищної ради Харківської області, загальною площею 4,00 га. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо організації та встановлення 

меж території природно-заповідного фонду - ентомологічного заказника 

місцевого значення «Новоплатонівський», що розташований за межами 

населеного пункту с. Новоплатонівка, на території Борівської селищної ради 

Харківської області, підлягає погодженню та затвердженню відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

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). 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                   Віталій КІЯН   
 

 


