
 

 

УКРАЇНА 
Харківська область 

Борівська селищна рада 
Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ сесії  VІІІ скликання 

    
від 27 квітня 2021 року № 91 
 

Про відмову в наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва, із земель реформованого 
КСП «Дружба», розташованої за межами 
населених пунктів на території 
Борівської селищної ради  
гр. Толстовій Л.В. 
 

Відповідно до ст. ст. 26, 59, підпунктів 4, 9 пункту 6
1
 розділу V Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 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, 19, 22, 81, 116, 118, 121, 122, 186, 

186-1 Земельного Кодексу України, ст. ст. 2, 4, 5, 19, 21, 22, 25, 30, 50 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно» Борівською селищною радою було 

розглянуто заяву гр. Толстової Лідії Володимирівни, вх.№ Т-709 від 

08.04.2021 року, про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 

місцевості) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель реформованого КСП 

«Дружба», розташованої за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради, рішення імені України Борівського районного 

суду Харківської області від 11.12.2017 року справа № 614/862/17, 

провадження 2/614/296/17, категорія 38, селищна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 



1. Відмовити гр. Толстовій Лідії Володимирівні в наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва із земель реформованого 

КСП «Дружба», розташованої за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 

вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

а саме: 

- згідно єдиного державного реєстру судових рішень, додане до заяви 

рішення імені України Борівського районного суду Харківської області від 

11.12.2017 року справа № 614/862/17, провадження 2/614/296/17, категорія 38 

скасовано згідно постанови Апеляційного суду Харківської області від 

18.06.2018 року справа №614/862/17, провадження № 22ц/790/2781/18, на 

підставі апеляційної скарги Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області. 

2. 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   


