
                    
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 22 жовтня 2021 року № 164 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення /відновлення/ меж 

земельної ділянки в натурі /на місцевості/ 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ 02.01) в смт. Борова, вул. 

Колісника, буд. 25-А, для подальшої 

передачі у власність гр. Савченко О.І.  
 

Розглянувши заяву гр. Савченко Олени Іванівни вх. №С-2554 від 

09.09.2021 р., мешканки смт. Борова, вул. Колісника, буд. 25А, про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення /відновлення/ меж земельної ділянки в натурі /на місцевості/ 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Борова, вул. Колісника, буд. 

25-А, для подальшої передачі у приватну власність, враховуючи договір 

купівлі-продажу жилого будинку від 16.02.2010 року, посвідченого 

приватним нотаріусом Борівського районного нотаріального округу 

Харківської області Бондаренком О.І., зареєстрованого в реєстрі за № 296, 

керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 

Закону України „Про землеустрій”, ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати гр. Савченко Олені Іванівні дозвіл на на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення /відновлення/ меж 

земельної ділянки в натурі /на місцевості/ для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови,  

орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в смт. Борова, вул. 

Колісника, буд. 25-А, для подальшої передачі у власність. 

2. Гр. Савченко О.І. : 



2.1. Замовити в землевпорядній організації розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення /відновлення/ меж земельної 

ділянки в натурі /на місцевості/ для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.2. Подати розроблену та погоджену згідно чинного законодавства 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення /відновлення/ меж 

земельної ділянки в натурі /на місцевості/ в селищну раду на розгляд для 

подальшого затвердження та прийняття відповідного рішення.  

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  
 


