
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 241  

 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок водного фонду, право оренди 

на які може бути реалізовано на 

конкурентних засадах (на земельних 

торгах) у формі електронного аукціону, 

розташованих за межами населених 

пунктів 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, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити перелік земельних ділянок водного фонду, що розташовані 

за межами населених пунктів на території Борівської селищної ради, право 

оренди на які може бути реалізоване на конкурентних засадах (на земельних 

торгах) у формі електронного аукціону (додається). 

2. Земельні ділянки відносяться до земель водного фонду комунальної 

власності. 

3. Надати Борівській селищній раді дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду 

комунальної власності, що розташовані на території Борівської селищної 

ради (згідно додатку). 

4. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель водного фонду комунальної власності, підлягають погодженню та 

затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. Надати Борівській селищній раді дозвіл на розроблення паспортів 

водних об'єктів, що розташовані на території Борівської селищної ради 

(згідно додатку). 



6. 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. № 241 

 
Перелік земельних ділянок водного фонду, що розташовані за 

межами населених пунктів на території Борівської селищної ради, право 

оренди на які може бути реалізоване на конкурентних засадах (на 

земельних торгах) у формі електронного аукціону 

 

№ 

з/п 
Місце розташування Площа, га 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

1 с. Червоний Став орієнтовно 3,0000 
Землі запасу 

водного фонду 

2 біля с. Лозова орієнтовно 7,0000 
Землі запасу 

водного фонду 

3 
біля с. Нова 

Кругляківка 
орієнтовно 58,4000 

Землі запасу 

водного фонду 

4 с. Шийківка орієнтовно 13,3300 
Землі запасу 

водного фонду 

5 с. Шийківка орієнтовно 6,7800 
Землі запасу 

водного фонду 

6 с. Шийківка орієнтовно 7,4800 
Землі запасу 

водного фонду 

7 с. Гороховатка орієнтовно 1,8800 
Землі запасу 

водного фонду 

8 6321082000:05:001:0001 16.4145 

10.07 Для 

рибогосподарських 

потреб 
 

 

Секретар Борівської селищної ради                                   Віталій КІЯН   
 

 


