
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 308  

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка 

розташована на території Борівської 

селищної ради за межами населених 

пунктів гр. Шандовій А.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Шандової Антоніни Вікторівни від 08.10.2021 

року вх.№Ш-2975, мешканки с. Підлиман, вул. Центральна, буд. 14, 

Харківської області, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Борівської селищної ради за 

межами населених пунктів, з подальшою передачею у власність, керуючись 

частинами 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. 2, 21, 22, 25, 

50 Закону України „Про землеустрій”, ст. ст. 12, 19, 20, 22, 81, 116, 118, 121, 

122, пунктом 24 розділу Х Перехідні Положення Земельного Кодексу 

України, враховуючи норми статті 118 Земельного Кодексу України – 

«Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної 

ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення 

фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, 

ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального 

дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм 

безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає 

земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно 

до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні 



зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. 

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі 

вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та 

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або 

наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства)».  

Враховуючи вищенаведене, у зв’язку з відсутністю графічного матеріалу 

бажаного місця розташування земельної ділянки, в доданих до клопотання 

матеріалах, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Шандовій Антоніні Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ- 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га, для подальшої передачі у власність, у зв’язку 

з відсутністю графічного матеріалу бажаного місця розташування земельної 

ділянки, в доданих до клопотання матеріалах. 

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  


