
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 22 жовтня 2021 року № 225 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, 

яка розташована за межами населених 

пунктів, на території Борівської 

селищної ради, для подальшої передачі 

у приватну власність гр. Северину М.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Северина Миколи Валерійовича (посвідчення 

УБД), мешканця с. Чернещина, вул.. Садова, буд. 7, Харківської області, про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної форми 

власності, яка розташована за межами населених пунктів, на території 

Борівської селищної ради Харківської області з подальшою передачею у 

приватну 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», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 1423-ІХ , 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Северину Миколі Валерійовичу дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ- 01.03) 



орієнтовною площею 2,0000 га (угіддя - пасовища), за рахунок сформованої 

земельної ділянки – 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності /кадастровий номер 6321082500:04:002:0255/, розташованої за 

межами населених пунктів, на території Борівської селищної ради, для 

подальшої передачі у приватну власність.  

2. Гр. Северину Миколі Валерійовичу: 

2.1. Замовити в землевпорядній організації розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.2. Подати розроблений та погоджений згідно чинного законодавства 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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  


