
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 221 

 
Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок № 517.01 та 

№517.02, угіддя - рілля в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

на території Борівської селищної ради, 

гр. Супрун Т.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Супрун Тетяни Сергіївни, мешканки м. Харків, 

Київський район, вул. Лермонтовська, буд. 15, кв. 13, Харківської області, 

про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що розташована на території Борівської селищної ради, 

керуючись ст. 12, ст. 81, ст. 186, розділ X п. 21 “Перехідні положення” 

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 Проект землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) реформованого КСП 

«Підлиманське», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 



розташованої на території Борівської селищної ради Харківської області 

(ділянка № 517.01, № 517.02),  виготовлену ТОВ «ФІРМА-ЗЕМЛЯ».    

2. Передати гр. Супрун Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку № 

517.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(сільськогосподарські угіддя – рілля) площею 0,5683 га, кадастровий номер 

6321084000:02:004:0367 та земельну ділянку № 517.02 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (сільськогосподарські угіддя – рілля) 

площею 4,3932 га, кадастровий номер 6321084000:02:004:0366, розташовані 

на території Борівської селищної ради Харківської області. 

3. Гр. Супрун Тетяні Сергіївні зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

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   

 


