
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 22 жовтня 2021 року № 93 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки – частка (пай) №533, угіддя – 

рілля, реформованого КСП «Дружба», 

для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Борівської селищної ради  

 гр. Петрушову В.Г. 

 

Розглянувши заяву гр. Петрушова Віталія Григоровича, мешканця с. 

Підвисоке, вул. Молодіжна, 18, Харківської області, про передачу у власність 

земельної ділянки – частку (пай) № 533, угіддя - рілля, реформованого КСП 

«Дружба» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Борівської селищної ради, враховуючи свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 05.02.2008 року, посвідченого 

державним нотаріусом Борівської державної нотаріальної контори 

Харківської області Бондаренко О.В., ВКС № 497472, зареєстроване в реєстрі 

за № 200, спадкова справа № 184/2007, сертифікат на прав на земельну 

частку (пай) серії ХР № 0042940 та витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку, керуючись ст. 12, ст. 81, ст. 131, ст. 186 Земельного 

Кодексу України, ст.ст. 11, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 

землеустрою», враховуючи Проєкт землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) реформованого КСП «Дружба», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр. Петрушову Віталію Григоровичу у власність земельну 

ділянку – частка (пай) № 533, реформованого КСП «Дружба», для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 



угіддя – рілля, загальною площею 4,5309 га, /кадастровий номер 

6321083500:04:001:0027/, розташовану на території Борівської селищної 

ради. 

2. Гр. Петрушову Віталію Григоровичу зареєструвати речові права 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   


