
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 58 

 

Про передачу у спільну часткову 

власність земельну ділянку – частка (пай) 

1/2 частка № 818, реформованого КСП 

«Борівське», для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Борівської селищної ради гр. 

Сараф’ян Н.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Сараф’ян Ніни Василівни вх.№С-3049 від 

18.10.2021 року, мешканки м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 155, кв. 

105, Харківської області, про передачу у власність земельну ділянку – частку 

(пай) 1/2 частка № 818, реформованого КСП «Борівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території 

Борівської селищної ради, враховуючи свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 10.09.2021 року серії НРМ № 329642 видане в.о. державного 

нотаріуса Борівської державної нотаріальної контори Харківської області 

С.О. Колосовською, зареєстрованого в реєстрі за № 255, спадкова справа № 

97/1996, враховуючи сертифікат на право на земельну частку (пай) серії РН№ 

892911, враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Котуновій Валентині Василівні, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради Борівського району 

Харківської області, керуючись ст. 12, ст. 81, ст. 131, ст. 186 Земельного 

Кодексу України, ст.ст. 11, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 

землеустрою», враховуючи Проєкт землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) реформованого КСП «Борівське», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати гр. Сараф’ян Ніні Василівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку – частка (пай) 1/2 частка № 818, реформованого КСП 

«Борівське», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(код КВЦПЗ-01.01), за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, угіддя – рілля, площею 1/2 частка 4,0198 га, 

/кадастровий номер 6321055100:14:004:0256/, розташованої на території 

Борівської селищної ради. 

2. Гр. Сараф’ян Ніні Василівні зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

3. Зобов’язати гр. Сараф’ян Н.В. попередити орендаря даної земельної 

ділянки про витребування ½ частки земельної частки (паю) та державну 

реєстрацію речових прав на неї.  

4. 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   

 


