
 

 

УКРАЇНА 
Харківська область 

Борівська селищна рада 
Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ сесії  VІІІ скликання 

    
від 27 квітня 2021 року № 101 
 

Про відмову щодо внесення змін до 
рішення № 12 від 30.01.2001 року 
Підлиманської сільської ради 
«Про передачу земельних ділянок 
у приватну власність» гр. Любому 
Л.Ф. 

 

Розглянувши заяву гр. Любого Леоніда Федоровича від 11.03.2021 року 

вх. № Л-414, про внесення змін до рішення № 12 від 30.01.2001 року 

Підлиманської сільської ради «Про передачу земельних ділянок у приватну 

власність», а саме зміни в пункті 2 слів: «Загальна площа передана уприватну 

власність на постійне користування, га -0,56. В тому числі передається у 

приватну власність, га -0,56; для особистого підсобного господарства, га -

0,31; для будівництва та обслуговування житлового будинку, га -0,25» на 

«Загальна площа передана уприватну власність на постійне користування, га 

- 0,7129. В тому числі передається у приватну власність, га - 0,7129; для 

особистого підсобного господарства, га - 0,4629; для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, га - 0,25», враховуючи рішення № 12 від 

30.01.2001 року Підлиманської сільської ради Борівського району 

Харківської області «Про передачу земельних ділянок у приватну власність», 

керуючись ст. ст. 26, 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, 118,  121, 122, 123 Земельного Кодексу 

України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій з 

питань законності, правопорядку, житлово-комунального господарства, 

будівництва, депутатської діяльності та етики та з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, використання земельних ресурсів, екології, 

комунальної власності та регуляторної політики від 21 квітня 2021 року, 

селищна рада 



ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити гр. Любому Леоніду Федоровичу про внесення змін до 

рішення № 12 від 30.01.2001 року Підлиманської сільської ради «Про 

передачу земельних ділянок у приватну власність», а саме зміни в пункті 2 

слів: «Загальна площа передана у приватну власність на постійне 

користування, га -0,56. В тому числі передається у приватну власність, га -

0,56; для особистого підсобного господарства, га -0,31; для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, га -0,25» на «Загальна площа передана у 

приватну власність на постійне користування, га - 0,7129. В тому числі 

передається у приватну власність, га - 0,7129; для особистого підсобного 

господарства, га - 0,4629; для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, га - 0,25». 

2. Пункт 1 рішення № 12 від 30.01.2001 року Підлиманської сільської 

ради Борівського району Харківської області «Про передачу земельних 

ділянок у приватну власність» залишити без змін. 

3. Гр. Любому Л.Ф. замовити виготовлення документації із землеустрою 

у землевпорядній організації. 

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   


