
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

ХІV сесії  VІІІ скликання 

 

 від 02 серпня 2021 року № 10 
 

Про відмову в затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у 

власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, що розташована в 

смт. Борова, вул. Тараса Шевченка, 50, 

на території Борівської селищної ради 

Харківської області, гр. Малінці О.Ю. 
 

Розглянувши заяву гр. Малінки Олександра Юрійовича, мешканця смт. 

Борова, пров. Вишневий, буд. 8, про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності та передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована в смт. Борова, вул. Тараса 

Шевченка, 50, на території Борівської селищної ради Харківської області, 

керуючись ст. ст. 26, 59, підпунктів 4, 9 пункту 6
1
 розділу V Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 24 п. 3 Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи рекомендації спільного 

засідання постійних комісій з питань законності, правопорядку, житлово-

комунального господарства, будівництва, депутатської діяльності та етики та 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання 

земельних ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики 

від 21 липня 2021 року, селищна рада     
  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити гр. Малінці Олександру Юрійовичу в затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 

КВЦПЗ-02.01), угіддя – малоповерхова забудова, за рахунок земель житлової 

та громадської забудови комунальної власності, що розташована в смт. 



Борова, вул. Тараса Шевченка, 50, на території Борівської селищної ради, 

виготовлений ТОВ «ФІРМА-ЗЕМЛЯ». 

2. Рекомендувати гр. Малінці Олександру Юрійовичу замовити план 

зонування або детальний план території. 

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   
 

 


