
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 314 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для 

будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення - для 

обслуговування бази відпочинку "Голуба 

волна" кадастровий номер 

6321084000:01:001:0252, що розташована 

на території Борівської селищної ради 

ТОВ «Екогрін» 

 

Розглянувши заяву директора товариства з обмеженою 

відповідальністю «Екогрін» Пчелинської Ганни Володимирівни, про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення для обслуговування 

бази відпочинку "Голуба волна" кадастровий номер 6321084000:01:001:0252, 

що розташована на території Борівської селищної ради Харківської області, 

керуючись частинами 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, 22, 

50, 52, 116, 123 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 22, 25, 55 Закону 

України „Про землеустрій”, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Екогрін» дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 7,5750 га, для 



будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення для 

обслуговування бази відпочинку "Голуба волна" кадастровий номер 

6321084000:01:001:0252, що розташована на території Борівської селищної 

ради Харківської області.  

2. Забезпечити дотримання встановлених обмежень (обтяжень) та інших 

прав третіх осіб на дану земельну ділянку: 

- обмеження  – зміна цільового призначення на площу 7,5750 га; 

- обмеження – дотримання режиму використання земель для охоронних і 

санітарно-захисних зон, площа 0,5466; 

- обмеження – в водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах 

малих річок та водойм, площа 2,1266 га; 

- сервітут– право проходу чи проїзду через земельну ділянку, площа 

0,1767 га. 

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). 

 

 

Борівський селищний голова                      Олександр ТЕРТИШНИЙ  


