
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 195 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

громадянам України: Мариніна Л.В., Федоров 

О.І., Верещак В.Ю., Шевченко М.М., Мухін 

І.Ю., Бондаренко О.І., Коваленко В.А., Андрєєв 

О.А., Олізаренко І.І., Поддубнов О.В., Григорян 

О.А., Рацин М.М., Медведєва Н.М, Каранда 

О.М., Редько І.О., Медведєв С.О., Богатир Н.Г., 

Борченко І.О., Вірченко К.Ю., Бєліков П.С., 

Галушка К.О., Галушка М.С., Квасницький 

Е.А., Бондаренко О.Г., Козлов В.І., Анісімова 

Т.О., Анісімова О.М., Куликова В.О., Квітка 

Л.О., Власенко В.Ю., Зорянський І.О., Рябенко 

Є.А., за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної форми власності (за 

рахунок сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6321082500:01:005:0251, яка 

перебувала в оренді, для ведення фермерського 

господарства) зі зміною цільового призначення 

земельних ділянок - для ведення особистого 

селянського господарства, що розташовані за 

межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області 
 

Розглянувши заяви громадян, про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної форми власності (за 

рахунок сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6321082500:01:005:0251, яка перебувала в оренді, для ведення фермерського 

господарства (код КВЦПЗ – 01.02) зі зміною цільового призначення 

земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства (код 

КВЦПЗ – 01.03), що розташовані за межами населених пунктів 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, 81, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 2, 4, 5, 19, 21, 22, 25, 30, 50 Закону України „Про 

землеустрій”, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно”, селищна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної форми власності (за рахунок сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6321082500:01:005:0251, яка перебувала в оренді, для 

ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02) зі зміною цільового 

призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ – 01.03), що розташовані за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради Харківської області, 

виготовлений ФО-П Забашта Є.В. 

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   

 


