
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 112 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання в  

користування на умовах оренди 

земельну ділянку для городництва, 

що розташована в с. Голубівка, на 

території Борівської селищної 

ради, гр. Калюзі В.Г. 
 

Розглянувши заяву гр. Калюги Василя Григоровича, мешканця с. 

Гороховатка, вул. Центральна, буд. 30, Харківської області, про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

надання в користування на умовах оренди земельну ділянку для городництва, 

що розташована в с. Голубівка, на території Борівської селищної ради 

Харківської області, керуючись ст.ст. 26, 33, 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, 

ст.ст. 12, 22, 36, 93, 116, 134, 186 Земельного Кодексу України, Закону 

України “Про оренду землі”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для городництва (код КВЦПЗ - 01.07) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

сільськогосподарські угіддя (рілля), що розташована в с. Голубівка 

Ізюмського району Харківської області, виготовлений ТОВ «ФІРМА-

ЗЕМЛЯ». 

2. Надати гр. Калюзі Василю Григоровичу в користування на умовах 

оренди земельну ділянку для городництва строком на 21 (двадцять один) рік, 

площею 0,4602 га /кадастровий номер 6321081503:01:001:0038/, що 

розташована в с. Голубівка, на території Борівської селищної ради.  



3. Визначити орендну плату з розрахунку 12 % від нормативної 

грошової оцінки за землі відповідного призначення в рік.   

4. Уповноважити Борівського селищного голову укласти договір оренди 

землі з гр. Калюгою Василем Григоровичем загальною площею 0,4602 га, 

угіддя – рілля, кадастровий номер 6321081503:01:001:0038, що розташована в 

с. Голубівка, на території Борівської селищної ради Ізюмського району 

Харківської області. 

5. Гр. Калюзі Василю Григоровичу провести державну реєстрацію 

договору оренди землі в державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. 

6. 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   


