
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 70 
 

Про поновлення на новий строк 

договору оренди земельної 

ділянки ФО-П Шевцовій В.П. для 

будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в смт. Борова, 

вул. Миру, 42-а Ізюмського 

району Харківської області 
 

Розглянувши заяву ФО-П Шевцової Валентини Петрівни, зареєстрованої 

за адресою: смт. Борова, 14 квартал, буд. 14, кв. 5 про поновлення на новий 

строк договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в смт. Борова, вул. Миру, 42-а Ізюмського району 

Харківської області, керуючись ст.ст. 26, 33, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  ст.ст. 93, 95, 123, 124 Земельного Кодексу 

України, Закону України „Про оренду землі”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити договір оренди землі від 30.01.2012 року, укладеного між 

ФО-П Шевцовою Валентиною Петрівною та Борівською селищною радою 

Харківської області, зареєстрованого у Відділі Держкомзему у Борівському 

районі Харківської області про що в книзі записів про державну реєстрацію 

державних актів на право власності на земельну ділянку та на право 

постійного користування земельною ділянкою, розділ 4 «Записи про 

реєстрацію земельних ділянок» вчинено запис від 17.02.2012 р. за 

реєстраційним номером №632105514000471, розташованої в смт. Борова, 

вул. Миру, 42-а для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 

КВЦПЗ - 03.07), вид використання земельної ділянки – для обслуговування 

торгівельного кіоску, площею 0,0030 га, кадастровий номер 

6321055100:03:012:0062, шляхом укладання додаткової угоди про 

поновлення договору оренди, строком на 10 (десять) років, на попередніх 

умовах, за виключенням – зміни ставки орендної плати в п.9 договору оренди 

землі. 



2. Встановити розмір орендної плати за землі відповідного призначення - 

12 % від нормативної грошової оцінки. 

3. Уповноважити Борівського селищного голову укласти додаткову 

угоду з ФО-П Шевцовою Валентиною Петрівною про подовження терміну дії 

договору оренди землі від 30.01.2012 року., зареєстрованого у Відділі 

Держкомзему у Борівському районі Харківської області про що в книзі 

записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на 

земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, 

розділ 4 «Записи про реєстрацію земельних ділянок» вчинено запис від 

17.02.2012 р. за реєстраційним номером №632105514000471, розташованої в 

смт. Борова, вул. Миру, 42-а для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), вид використання земельної ділянки – для 

обслуговування торгівельного кіоску, площею 0,0030 га, кадастровий номер 

6321055100:03:012:0062. 

4. ФО-П Шевцовій Валентині Петрівні провести державну реєстрацію 

додаткової угоди в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

5. 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   


