
 

УКРАЇНА 
Харківська область 

Борівська селищна рада 
РІШЕННЯ 

ІХ сесії  VІІІ скликання 

 
від 27 квітня 2021 року № 242 
 
Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі земельної частки 
(паю), для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  
гр. Кушинову В. В. 
 
 

Розглянувши заяву гр. Кушинова Володимира Володимировича, 

мешканця с. Копанки, вул. Трудової Слави, буд.27, Борівського району, 

Харківської області про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в розмірі земельної частки (паю), угіддя-пасовища, 

ділянка № 692 по колишньому КСП «Світанок», для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради Харківської області  

керуючись частинами ст.ст. 7,13,14-1 Закону України «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»,ст. ст. 30,34 ст. 26, частинами 1,10 ст.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, 19, 20, 22, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 

21, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», селищна рада 
 



ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати дозвіл гр. Кушинову Володимиру Володимировичу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 

земельної частки (паю) угіддя-пасовища по колишньому КСП «Світанок», 

згідно сертифікату на земельну частку (пай) серія ХР № 0119866 

зареєстрованого в Книзі записів сертифікатів на право на земельну частку 

(пай) 25.05.1999 №220, ділянка № 692 площею 3,5700 га, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) 

яка розташована за межами населених пунктів на території Борівської 

селищної ради Харківської області. 

2.Громадянину Кушинову Володимиру Володимировичу замовити в 

землевпорядній організації розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

2.1.Подати, розроблену згідно чинного законодавства, в селищну раду 

на розгляд технічну документації із землеустрою щодо встановлення 

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

затвердження та прийняття відповідного рішення щодо передачі у власність 

земельної ділянки.  

3.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  


