
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 273 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

подовження терміну дії договору 

суборенди земельної ділянки, що 

розташована за адресою: смт. 

Борова, вул. Підлісна, 2, 

укладеного між ПРАТ «Оскіл та 

ФО-П Черсуновим Д.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Черсунова Дмитра Сергійовича вх.№ Ч-4696 

від 14.12.2021 року, мешканця м. Куп'янськ, вул. 1-го Травня, буд. 39, кв. 33 , 

Харківської області, про надання дозволу на подовження терміну дії 

договору суборенди земельної ділянки, що розташована за адресою: смт. 

Борова, вул. Підлісна, 2, укладеного між ПРАТ «Оскіл» та ФО-П Черсуновим 

Д.С., керуючись частиною 34 ст. 26, частинами 1,10 ст.59, підпунктами 4,9 

пункту 6
1
 розділу V 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 16.04.2020 р. № 562, ст. 

ст. 12, 19, 20, 65, 93, 123, 124 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 22, 23 

Закону України «Про землеустрій», ст. 8 Закону України «Про оренду землі»,  

було здійснено перевірку місця розташування земельної ділянки за 

допомогою Публічної кадастрової карти України, і встановлено що дана 

земельна ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності, цільове 

призначення - 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

Враховуючи пункт 2.2 договору суборенди земельної ділянки № 

9/2016 від 19.10.2016 року, дата державної реєстрації права (в державному 

реєстрі прав) - 20.10.2016, номер запису про право (в державному реєстрі 

прав) – 17087666, орган, що здійснив державну реєстрацію права (в 

державному реєстрі прав) - Шевченківська районна державна адміністрація, 

згідно якого орендар   земельної ділянки повинен не пізніше ніж за 30 днів до 



закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір 

продовжити його дію, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Черсунову Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу на 

подовження терміну дії договору суборенди земельної ділянки, що 

розташована за адресою: смт. Борова, вул. Підлісна, 2, укладеного між ПРАТ 

«Оскіл» та ФО-П Черсуновим Д.С., у зв’язку з: 

 невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

законів. 

2. 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 
 


