
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 240 

 

Про включення до переліку земельних 

ділянок, право оренди на які може бути 

реалізовано на конкурентних засадах 

(на земельних торгах) у формі 

електронного аукціону, земельну 

ділянку, що розташована в смт. Борова 

по вул. Московська (біля нежитлової 

будівлі № 34а) на території Борівської 

селищної ради 

 

Відповідно до ст.ст. 12, 19, 38, 39, 93, 122, 123, 124, 135-139 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.ст.26,33 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою раціонального та ефективного 

використання земельних ресурсів, враховуючи клопотання гр. Хатнянської 

Валентини Адамівни вх. № Х-2773 від 04.10.2021 року, про включення до 

переліку земельних ділянок право оренди на які може бути реалізовано на 

конкурентних засадах (на земельних торгах), земельну ділянку, яка 

розташована по вул. Московська, біля нежитлової будівлі № 34 та паспорт 

прив’язки групи розташованих поряд тимчасових споруд (ТС №1 та ТС № 2) 

- торгівельний павільйон для провадження підприємницької діяльності за 

адресою: вул. Московська, смт. Борова (біля нежитлової будівлі № 34а), 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Включити до переліку земельних ділянок, право оренди на які може 

бути реалізовано на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі 

електронного аукціону, земельну ділянку, що розташована в смт. Борова по 

вул. Московська (біля нежитлової будівлі № 34а) на території Борівської 

селищної ради (додається). 

2. Земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності. 



3. Надати Борівській селищній раді дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ- 03.07), орієнтовною 

площею 0,0200 га, за рахунок земель житлової та громадської комунальної 

власності, що розташована в смт. Борова по вул. Московська (біля 

нежитлової будівлі № 34а) на території Борівської селищної ради (згідно 

додатку). 

4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

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 

 

 



 
                                                                                                                   Додаток до рішення  

ХІХ сесії селищної 

ради VIII  скликання  

від 25 листопада 2021р. 

№ 240 

 
Перелік земельних ділянок, право оренди на які може бути 

реалізовано на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі 

електронного аукціону 

 

№ 

з/п 

Площа, га Кадастровий номер Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

1 0,0200 розташована в смт. Борова по 

вул. Московська (біля 

нежитлової будівлі № 34а) на 

території Борівської селищної 

ради 

Землі житлової 

та громадської 

забудови 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                   Віталій КІЯН   
 

 

 


