
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 238 

 

Про внесення змін до рішення ХІІ сесії 

Борівської селищної ради VІІI 

скликання від 24 червня 2021 року № 

320 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації 

земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого 

селянського господарства, що 

розташовані за межами населених 

пунктів на території Борівської 

селищної ради, за рахунок 

нерозподілених земель колишнього 

КСП «Новий шлях», для подальшої 

передачі у приватну власність» та 

скасування рішення ХІІ сесії 

Борівської селищної ради VІІI 

скликання від 24 червня 2021 року 

Борівської селищної ради № 321 

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного 

земельного кадастру, формування земельних ділянок колективної власності 

Борівської селищної територіальної громади, керуючись ст.ст. 12, 19, 22, 79-

1, 184, та п. 21 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України 

Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про землеустрій», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року № 513, ст. 7, 13, 14-1 «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», враховуючи Закон України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 



земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні", враховуючи статтю 35 Закону України 

«Про землеустрій» - інвентаризація земель проводиться з метою 

встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, 

правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, 

використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, 

встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для 

ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення 

помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на 

їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядуванняселищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення ХІІ сесії Борівської селищної ради VІІI 

скликання від 24 червня 2021 року № 320 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства, що розташовані за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради, за рахунок нерозподілених земель 

колишнього КСП «Новий шлях», для подальшої передачі у приватну 

власність»: 

- слова «для ведення особистого селянського господарства» виключити 

по всьому тексту рішення; 

- п.1 викласти в наступній редакції: «1. Надати Борівській селищній раді 

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, орієнтовною 

площею 5,0000 га, за рахунок нерозподілених земель колишнього КСП 

«Новий шлях», що розташовані на території Борівської селищної ради». 

2. Скасувати рішення ХІІ сесії Борівської селищної ради VІІI скликання 

від 24 червня 2021 року № 321 «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, що розташовані за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради, за рахунок нерозподілених земель колишнього 

КСП «Новий шлях». 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15

