
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

ХІV сесії  VІІІ скликання 

 

 від 02 серпня 2021 року № 87 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського 

господарства за межами населених 

пунктів на території Борівської 

селищної ради гр. Козачук В.М., 

гр. Рівчак О.О., гр. Косогову С.О., 

гр. Бурлачці Р.Ю., гр. Кислій Г.В., 

гр. Бровко Т.Ю. 
 

Розглянувши заяви гр. Козачук Вікторії Миколаївни, мешканки с. 

Ізюмське, вул. Миру, буд. 17, гр. Рівчак Ольги Олександрівни, мешканки с. 

Бахтин, вул. Лиманська, буд. 27, гр. Косогова Сергія Олексійовича, 

мешканця смт. Борова, вул. Привокзальна, буд. 1, кв. 6, гр. Бурлачки Романа 

Юрійовича, мешканця с. Піски-Радьківські, вул. Привокзальна, буд. 47, гр.. 

Кислої Галини Вікторівни, мешканки смт. Борова, вул. Покровська, буд. 16, 

гр. Бровко Тетяни Юріївни, мешканки с. Гороховатка, вул. Зарічна, буд. 19  

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства, розташованих за межами 

населених пунктів на території Борівської селищної ради, керуючись  ст.ст. 

26, 33, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.ст. 12, 

22, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 25, 29, 50 

Закону України „Про землеустрій”, 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, Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 



призначення, несільськогосподарські угіддя (землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03) за 

рахунок сформованої земельної ділянки, кадастровий номер 

6321082500:03:003:0251 площею 31,3929 за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради, виготовлений ТОВ «ФІРМА-ЗЕМЛЯ». 

        2. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. 

        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   
 

 

 


