
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 300 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення – 

нерозподілені землі колишнього КСП 

«ПРАВДА», що розташовані за межами 

населених пунктів на території 

Борівської селищної ради, для 

подальшої передачі в оренду ФГ «ЮГ» 
 

Розглянувши заяву голови фермерського господарства «ЮГ» 

Кириченка Сергія Олександровича, про вжиття заходів по виготовленню 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради, за рахунок нерозподілених 

земель колишнього КСП «ПРАВДА», для подальшої передачі в оренду, 

керуючись ст.ст. 12, 19, 38, 39, 93, 122, 123, 124, 135-139 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.ст.26,33 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, ст. 79-1 та п. 21 Розділу Х Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст. 7, 13, 14-1 «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

враховуючи Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні", з метою раціонального та ефективного 

використання земельних ресурсів, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Борівській селищній раді дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 



сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2,0000 га, за 

рахунок нерозподілених земель колишнього КСП «ПРАВДА», що 

розташовані на території Борівської селищної ради, для подальшої передачі в 

оренду ФГ «ЮГ». 

2. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, за рахунок 

нерозподілених земель колишнього КСП «ПРАВДА», підлягає погодженню 

та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Залучити кошти для фінансування розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок нерозподілених земель 

колишнього КСП «ПРАВДА», що розташовані на території Борівської 

селищної ради, з інших джерел не заборонених законом. 

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  

 


