
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року №  328  

 

Про відмову у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в с. 

Новосергіївка, на території Борівської 

селищної ради гр. Сергійчук Д.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Сергійчук Даяни Вікторівни вх. №С-2996 від 

11.10.2021 року, мешканки с. Вишневе, вул. Монолітна, буд. 12, Харківської 

області, про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, розташованої в с. Новосергіївка, на території 

Борівської селищної ради Харківської області, 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. 12, 19, 20, 22, 81, 116, 118, 121, 122 

Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», було здійснено перевірку місця розташування земельної 

ділянки за допомогою Публічної кадастрової карти України, і встановлено 

що дана земельна ділянка відноситься до земель запасу 

сільськогосподарського призначення. 

Відповідно до ч.1 ст. 122 Земельного кодексу України Борівська 

селищна рада передає земельні ділянки у власність або у користування 

виключно із земель комунальної власності відповідної територіальної 

громади для всіх потреб.  

За інформацією старости Чернещинського старостинського округу 

Світлани ВРАЗОВСЬКОЇ встановлено, що рішенням ХХХХIV сесії VІ 

скликання Чернещинської сільської ради Борівського району Харківської 



області від 04.02.2014 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель запасу в с. Новосергіївка» земельну ділянку, 

площею 1,7600 га /кадастровий номер 6321084505:01:001:0260/ було 

передано у приватну власність іншій громадянці. 

Виходячи з вище викладеного, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Сергійчук Даяні Вікторівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства 

(код КВЦПЗ-01.03) орієнтовною площею 1,7600 га, яка розташована в с. 

Новосергіївка, на території Борівської селищної ради Харківської області, у 

зв’язку з: 

 невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів; 

 невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам прийнятих 

відповідно до цих законів нормативно-правових актів. 

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  

 


