
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 30 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Богуславської 

сільської ради Борівського району 

Харківської області від 05.09.1995 року 

№ 25 «Про надання земельної ділянки у 

приватну власність» гр. Галкіну М.Я. 

 

Розглянувши заяву гр. Галкіна Миколи Яковича, мешканця с. 

Богуславка, вул. О. Вишні, буд. 23, Харківської області, про внесення змін до 

рішення та затвердження остаточної площі земельної ділянки, переданої 

безоплатно у приватну власність рішенням виконавчого комітету 

Богуславської сільської ради Борівського району Харківської області від 

05.09.1995 року № 25 «Про надання земельної ділянки у приватну власність», 

яка була встановлена в натурі (на місцевості) в ході виготовлення технічної 

документації із землеустрою, враховуючи технічну документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства за 

адресою с. Богуславка, вул. Остапа Вишні, на території Борівської селищної 

ради Харківської області, керуючись  ст.ст. 26, 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 16.04.2020р. № 562, ст.ст. 12, 19, 22, 33, 

79-1, 121 Земельного Кодексу України, Закону України “Про особисте 

селянське господарство ”, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Богуславської 

сільської ради Борівського району Харківської області від 05.09.1995 року № 

25 «Про надання земельної ділянки у приватну власність» стосовно 

уточнення фактичної (остаточної) площі земельної ділянки, переданої у 



власність гр. Галкіну Миколі Яковичу 0,16 га для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої в с. Богуславка, на території 

Борівської селищної ради Харківської області. 

2. Враховуючи пункт 1 рішення виконавчого комітету Богуславської 

сільської ради Борівського району Харківської області від 05.09.1995 року № 

25 «Про надання земельної ділянки у приватну власність» затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галкіну Миколі Яковичу 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ- 01.03) 

площею 0,1132 га,  розташованої в с. Богуславка, вул. Остапа Вишні, на 

території Борівської селищної ради Харківської області. 

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 


