
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 386 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства, у розмірі 

земельної частки (паю) по колишній 

Гороховатській сільській раді, за рахунок 

земельної ділянки /кадастровий номер 

6321081500:04:004:0256/, що розташована 

на території Борівської селищної ради, 

для подальшої передачі у приватну 

власність гр. Тарановій Н.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Таранової Наталії Олександрівни, мешканки с. 

Бахтин, вул. Молодіжна, буд. 8, Харківської області, вх. № Т-1508, про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства, у розмірі 

земельної частки (паю) по колишній Гороховатській сільській раді, за 

рахунок земельної ділянки /кадастровий номер 6321081500:04:004:0256/, що 

розташована на території Борівської селищної ради Харківської області, для 

подальшої передачі у приватну власність, керуючись частинами 30, 34 ст. 26, 

частинами 1,10 ст.59, підпунктами 4,9 пункту 6
1
 розділу V 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 16.04.2020 р. № 562, ст. ст. 12, 19, 20, 31, 32, 81, 116, 118, 121, 122, пункт 

6-

1 розділу Х Перехідні положення Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 

22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права та Постанову Великої Палати Верховного Суду України від 

23.06.2020 року справа № 179/1043/16-ц, а саме – «право постійного 

користування (на підставі відповідного державного акта) земельною 

ділянкою не припиняється зі смертю фізичної особи, якій було надане таке 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458957


право, незалежно від цільового призначення відповідної ділянки. У випадку 

смерті засновника (члена) селянського (фермерського) господарства його 

спадкоємці мають право на спадкування цього господарства (прав 

засновника, члена)", селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Тарановій Наталії Олександрівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства, у розмірі земельної частки (паю) по 

колишній Гороховатській сільській раді, за рахунок земельної ділянки 

/кадастровий номер 6321081500:04:004:0256/, що розташована на території 

Борівської селищної ради Харківської області, для подальшої передачі у 

приватну власність, у зв’язку з: 

  невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів; 

 невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам прийнятих 

відповідно до цих законів нормативно-правових актів. 

2. Рекомендувати гр. Тарановій Наталії Олександрівні звернутися до 

Борівської селищної ради про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки після оформлення права на 

спадщину.  

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  


