
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року №  235  
 

Про відмову у наданні в користування на 

умовах оренди земельної ділянки 

рекреаційного призначення для 

обслуговування бази відпочинку «Шахтар» 

за межами населених пунктів, гр. Яцкову 

Д.А., гр. Кузнецову І.І. 
 

Розглянувши заяву гр. Яцкова Дмитра Анатолійовича, мешканця м. 

Одеса, пров. Цегляний, буд. 9, кв. 38 та гр. Кузнецова Ігоря Івановича, 

мешканця Донецької області м. Горлівка, вул. Паркова, буд. 31, корп. 12 з 

доданими документами про надання в користування на умовах оренди 

земельної ділянки рекреаційного призначення для обслуговування бази 

відпочинку «Шахтар», розташована за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради, керуючись ст.ст. 26, 33, 59 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 16.04.2020р. № 562, ст. 51, 52, 93, 120 Земельного Кодексу 

України, Закону України „Про оренду землі”, враховуючи ст. 13 Закону 

України «Про оцінку земель», а саме обов'язковість проведення нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, зокрема для визначення розміру 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, 

враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, використання земельних 

ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики, селищна 

рада     

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Відмовити у наданні в користування на умовах оренди гр. Яцкову 

Дмитру Анатолійовичу та гр. Кузнецову Ігорю Івановичу земельну ділянку 

рекреаційного призначення для обслуговування бази відпочинку «Шахтар» 

площею 0,1067 га, кадастровий номер 6321083000:01:002:0004, розташовану 



за межами населених пунктів на території Борівської селищної ради 

Харківської області, у зв’язку з відсутністю в доданих матеріалах витягу з 

нормативної грошової оцінки землі. 

       2. Рекомендувати гр. Яцкову Дмитру Анатолійовичу та гр. Кузнецову 

Ігорю Івановичу повторно звернутися з усіма необхідними матеріалами. 

       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   


