
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 248 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності під нежитловою 

будівлею, для будівництва та 

обслуговування органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування, що розташована в 

смт. Борова, вул. Миру, буд. 13 
 

Розглянувши службову записку начальника відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури Борівської 

селищної ради Олени КЛИМЕНКО, про вжиття заходів по виготовленню 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності під нежитловою будівлею, що розташована в 

смт. Борова, вул. Миру, буд. 13,  для забезпечення доцільного, економічного 

та ефективного використання земель комунальної власності, враховуючи 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності Борівської селищної ради на нежитлову будівлю, загальною 

площею 177,1 кв.м, що розташована в смт. Борова, вул. Миру, буд. 13 від 

09.11.2021 року та технічний паспорт на громадський будинок – нежитлова 

будівля від 20.02.2018 року, керуючись 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 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Борівській селищній раді дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності, орієнтовною площею 0,0800 га, під нежитловою 

будівлею, що розташована в смт. Борова, вул. Миру, буд. 13, за рахунок 



земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування (код згідно 

КВЦПЗ – 03.01). 

2. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під нежитловою 

будівлею, що розташована в смт. Борова, вул. Миру, буд. 13, підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. 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  

 


