
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 74 
 

Про визнання таким що втратило 

чинність рішення ХІІ сесії Борівської 

селищної ради VІІІ cкликання 24 червня 

2021 року № 158 «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 

«Правда», для подальшої передачі у 

приватну власність»  

 

Розглянувши заяву гр. Мельникова Миколи Миколайовича вх..№ М-

2853 від 08.10.2021 року, мешканця смт. Борова, вул. Єгора Шутька, буд. 10, 

Харківської області, про визнання таким що втратило чинність рішення ХІІ 

сесії VІІІ cкликання 24 червня 2021 року Борівської селищної ради № 158 

«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 «Правда», для 

подальшої передачі у приватну власність», відповідно до статей 12 

Земельного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати рішення ХІІ сесії VІІІ cкликання 24 червня 2021 року 

Борівської селищної ради № 158 «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 «Правда», для подальшої передачі у приватну власність», у зв’язку з 

поданою заявою гр. Мельникова Миколи Миколайовича про небажання 

розробки документації із землеустрою за зазначеним місцем розташування. 

2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

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  

 


