
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 22 жовтня 2021 року № 320 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального 

садівництва, яка розташована с. 

Підлиман по вул. Молодіжна на 

території Борівської селищної 

ради гр. Дудукалу М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Дудукала Максима Миколайовича, мешканця с. 

Підлиман, вул. Центральна, буд. 110, Харківської області, про надання 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва, яка розташована в с. Підлиман по 

вул. Молодіжна на території Борівської селищної ради Харківської області з 

подальшою передачею у власність, керуючись частинами 30,34 ст. 26, 

частинами 1,10 ст.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 16.04.2020 р. № 562, ст. ст. 12, 19, 20, 22, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 

Кодексу України, ст.ст. 2, 21, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року № 

711-IX, а саме підпункт 3 пункту 4 розділу 2 «Категорія земель та вид 

цільового призначення земельної ділянки визначаються в межах відповідного 

виду функціонального призначення території, передбаченого затвердженим 

комплексним планом просторового розвитку території територіальної 

громади або генеральним планом населеного пункту. Встановлення 

цільового призначення земельної ділянки може здійснюватися без 

додержання вимог, передбачених абзацом першим цієї частини, у випадку 

зміни виду цільового призначення земельної ділянки в межах категорії 

земель сільськогосподарського призначення (крім віднесення їх до земельних 



ділянок для садівництва, зміни цільового призначення земельних ділянок під 

полезахисними лісовими смугами)», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Дудукалу Максиму Миколайовичу  

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок вільної земельної ділянки із земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної форми власності для індивідуального садівництва 

(код згідно КВЦПЗ-01.05) орієнтовною площею 0,1200 га, яка розташована в 

с. Підлиман по вул. Молодіжна на території Борівської селищної ради, для 

подальшої передачі у власність, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам генеральних планів населених 

пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів. 

2. 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   
 

 


