
 

 

УКРАЇНА 
Харківська область 

Борівська селищна рада 
Р І Ш Е Н Н Я 

IХ сесії  VІІІ скликання 

    
від 27 квітня 2021 року № 51 
 

Про затвердження проєкту 
землеустрою та передачу у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
за межами населених пунктів на 
території  Борівської селищної ради  
гр. Гальцеву І.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Гальцева Ігоря Вікторовича, мешканця смт. 

Борова, вул. Жовтнева, буд. 88, про затвердження проєкту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Борівської селищної 

ради, 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, 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”, селищна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити гр. Гальцеву Ігорю Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ-01.03) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

сільськогосподарські угіддя – рілля, розташовану за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради, виготовлений ФО-П Фролов 

В.О. 

2. Передати гр. Гальцеву Ігорю Вікторовичу у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га 



/кадастровий номер 6321055100:17:003:0355/ за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради.  

3. Гр. Гальцеву І.В. зареєструвати речове право на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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   


