
 

 
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 246 
 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської 

області, гр. Криворучко Н.Г. 
 

       Розглянувши заяву гр. Криворучко Наталії Геннадіївни, мешканки м. 

Ізюм, пров. Мічуріна, буд. 24 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 XVІ сесії 

VIII скликання Борівської селищної ради від 14 вересня 2021 року № 231 

“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. Напрасник Н.І., гр. Сергієнко О.І., гр. Бізільовій Н.П., гр. Кресс Н.І., 

гр. Білашовій З.П., гр. Бізільову І.А., гр. Криворучко Н.Г., гр. Гапону Д.С., гр. 

Карпусевич І.І., гр. Дзівульській В.І., Благію Я.Р., гр. Печегуровій С.С., гр. 

Федорченку Р.Д., гр. Зінченку Д.Г., гр. Забийвороті С.М., гр. Дігтярьовій І.С., 

гр. Дудник Я.О., гр. Дігтярьову С.М., гр. Карпусевич А.В.”, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Передати гр. Криворучко Наталії Геннадіївні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 

01.03) площею 2,0000 га /кадастровий номер 6321082500:01:005:0271/ за 

межами населених пунктів на території Борівської селищної ради 

Харківської області.  



           2. Гр. Криворучко Наталії Геннадіївні зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


