
 

 
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 166 
 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської 

області, гр. Сухініній В.В. 
 

      Розглянувши заяву гр. Сухініної Віти Віталіївни, мешканки с. 

Бригадирівка, вул. Гагаріна, буд. 61 Ізюмського району Харківської області, 

про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої 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, 40, 116, 118, 

121-123, 186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 2, 25, 50 Закону України 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин” та враховуючи рішення XVI сесії 

VIII скликання Борівської селищної ради від 14 вересня 2021 року № 162 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради, гр. Швидкому А.М., гр. 

Шестакову С.В., гр. Кодряну М.А., гр. Перепелиці С.В., гр. Сухініній В.В., 

гр. Чуріліній Г.О., гр. Колєсніковій А.В. ”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Передати гр. Сухініній Віті Віталіївні у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га  

/кадастровий номер 6321082500:01:005:0325/ угіддя – рілля, що розташована 

за межами населених пунктів на території Борівської селищної ради 

Харківської області.  

2. Гр. Сухініній Віті Віталіївні: 



2.1. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про особисте селянське господарство», встановлених обмежень та 

інших нормативно-правих актів. 

2.2. Здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені 

ст. 37 Закону України «Про охорону земель». 

3. Право власності виникає з моменту державної реєстрації цих прав на 

земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

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 
 


