
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 264 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення на ведення 

особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради гр. Ардатьєвій 

С.Л., гр. Кану А.Р., гр. Маркінтевич Г.О., 

гр. Ніжнік Н.Ф., гр. Шевцовій О.П. 
 

Розглянувши заяви гр. Ардатьєвої Світлани Леонідвни, мешканки м. 

Ізюм, вул. Скрипника, буд. 25, кв. 25, гр. Кана Артура Руслановича, 

мешканця м. Ізюм, пров. Закузнечний, буд. 3-Б, гр. Маркінтевич Ганни 

Олексіївни, мешканки м. Ізюм, в’їзд Соціалістичний, буд. 7, кв. 2, гр. Ніжнік 

Ніни Федорівни, мешканки м. Ізюм, вул. Медова, буд. 86, гр. Шевцової 

Олени Павлівни, мешканки м. Ізюм, вул. Маршала Федоренка, буд. 18 про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною цільового призначення з ведення фермерського господарства на 

ведення особистого селянського господарства, розташованих за межами 

населених пунктів на території Борівської селищної ради, керуючись ст.ст. 

26, 33, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.ст. 12, 

22, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 25, 29, 50 

Закону України „Про землеустрій”, 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, Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність зі зміною цільового призначення за рахунок земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя 

– рілля, з ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02) на 



ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03) за 

рахунок сформованих в результаті поділу земельних ділянок, кадастровий 

номер 6321082500:01:001:0258 площею 9,7570 га, кадастровий номер 

6321082500:01:001:0262 площею 9,7570 га, кадастровий номер 

6321082500:01:001:0263 площею 9,7570 га  за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради, виготовлений ФО-П Телепанова Н.М. 

        2. Рішення набуває чинності з моменту 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   

 

 

 


