
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 270 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок – земельних часток 

(паїв), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що 

розташовані за межами населених 

пунктів Борівської селищної ради для 

подальшої передачі в оренду СТОВ 

«Шийківське» 
 

Розглянувши заяви генерального директора сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю «Шийківське» Устименка 

Володимира Васильовича, про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), згідно Проєкту організації 

території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право 

власності на земельні ділянки громадянам із земель реформованого КСП 

«Шийківське», розташованих за межами населених пунктів Борівської 

селищної ради, для ведення товарного сілськогосподарського виробництва, з 

подальшою передачею в оренду, керуючись ст.ст. 26, 33, 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, 93, 123, 

124, 126, 186, 186-1 Земельного Кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст.ст. 5, 11, 13, 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", селищна рада 
 

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Шийківське» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості): 

– частка (пай) № 365, загальною площею 5,3332 га, угіддя – рілля;  

– частка (пай) № 424, загальною площею 5,4443 га, угіддя – рілля; 

– частка (пай) № 426, загальною площею 5,4443 га, угіддя – рілля; 

– частка (пай) № 438, загальною площею 5,3332 га, угіддя – рілля; 

– частка (пай) № 458, загальною площею 5,4383 га, угіддя – рілля - згідно 

Проекту організації території земельних часток (паїв) та складання 

державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам із земель 

реформованого КСП «Шийківське», розташованих за межами населених 

пунктів Борівської селищної ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з подальшою передачею в оренду. 

2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Шийківське» замовити виготовлення технічної документації із землеустрою 

в землевпорядній організації, яка має сертифікованого інженера-

землевпорядника. 

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  

 


