
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

ХІV сесії  VІІІ скликання 

 

 від 02 серпня 2021 року № 114 
 

Про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації 

земель, на яких розташована 

нежитлова будівля по вул. 

Центральній, 59, с. Калинове на 

території Борівської селищної ради 

Харківської області та передачу в 

оренду гр. Бондаренку В.С. 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, на яких розташована нежитлова будівля для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, розташованої по 

вул. Центральній, 59, с. Калинове на території Борівської селищної ради 

Харківської області, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку, керуючись ст.ст. 26, 59 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 16.04.2020р. № 562, 

Законом України «Про оренду землі», 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, на яких розташована нежитлова будівля для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ – 03.02) площею 0,7517 

га, кадастровий номер 6321083503:01:001:0290, виготовлену ТОВ «ФІРМА-

ЗЕМЛЯ». 



     2. Гр. Бондаренку Володимиру Степановичу надати в користування на 

умовах оренди земельну ділянку площею 0,7517 га, кадастровий номер 

6321083503:01:001:0290 строком на 15 (п'ятнадцять) років зі встановленням 

орендної плати 3 %  від нормативної грошової оцінки. 

     3. Гр. Бондаренку Володимиру Степановичу заключити договір оренди з 

Борівською селищною радою та зареєструвати речове право. 

     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). 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                   Віталій КІЯН   
 

 


