
 
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XXII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 26 січня 2022 року № 71 

 

Про продовження строку дії договору 

оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення 

води, що розташована в с. 

Новоплатонівка, вул. Нова, 15 та 

укладання додаткової угоди до договору 

оренди» АТ «Харківгаз» 

 

Розглянувши заяву технічного директора АТ «Харківгаз» Артема 

ІЛЬЄНКА вх. №4247 від 17.11.2021 року, щодо подовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води, що розташована в с. 

Новоплатонівка, вул. Нова, 15, на території Борівської селищної ради, 

враховуючі додані матеріали, відповідно до ст. 12, 122, 124, 126-1 Земельного 

кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити строк дії договору оренди земельної ділянки від 

27.09.2010 р., укладеного між Відкритим акціонерним товариством 

«Харківгаз» та Борівською селищною радою, зареєстрованого у відділі 

Держкомзему у Борівському районі Харківської області від 30.12.2011 р. за 

реєстраційним номером 632105514000449, терміном до 30.12.2021 року, 



площею 0,0182 га /кадастровий номер 6321055102:01:001:0051/ для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води 

(код КВЦПЗ-11.04), що розташована в с. Новоплатонівка, вул. Нова, 15, на 

території Борівської селищної ради, строком на 7 (сім) років, на попередніх 

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

землі. 

2. Встановити розмір орендної плати  - для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілу газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) - 12 % від нормативної 

грошової оцінки. 

3. Уповноважити Борівського селищного голову укласти додаткову 

угоду з АТ «Харківгаз» про подовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки від 27.09.2010 р., зареєстрованого у відділі Держкомзему у 

Борівському районі Харківської області від 30.12.2011 р. за реєстраційним 

номером 632105514000449, площею 0,0182 га /кадастровий номер 

6321055102:01:001:0051/ для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води (код КВЦПЗ-11.04), що розташована в с. Новоплатонівка, 

вул. Нова, 15, на території Борівської селищної ради. 

4. АТ «Харківгаз» 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  

 
 


