
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVII сесії  VІІІ скликання 

    

 від 22 жовтня 2021 року № 35 
 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі /магазину/, що 

розташована в с. Шийківка по вул. 

Центральна, на території Борівської 

селищної ради гр. Вестерлі Г.І. 
 

Розглянувши заяву Вестерлі Ганни Іванівни, мешканки с. Шийківка, вул. 

Миру, буд. 59, Харківської області, про внесення змін до договору оренди 

землі від 20.07.2006 року для обслуговування нежитлової будівлі /магазину/, 

що розташована в с. Шийківка, по вул. Центральна, на території Борівської 

селищної ради, стосовно терміну дії на який подовжено даний договір оренди 

(згідно додаткової угоди), керуючись ст. 12, 122, 124, 126-1 Земельного 

кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи 

договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 16.07.2002 року, селищна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Передати гр. Вестерлі Ганні Іванівні в користування на умовах 

оренди, земельну ділянку, загальною площею 0,0516 га /кадастровий номер 

6321055103:01:001:0009/, цільове призначення - 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування нежитлової будівлі( 

магазину), що розташована в с. Шийківка, по вул. Центральна, на території 

Борівської селищної ради,  строком на 10 (десять) років. 

2.  Визначити орендну плату з розрахунку 5 % від нормативної 

грошової оцінки за землі житлової та громадської забудови, в рік, згідно 

рішення LХХІV сесії Борівської селищної ради VІІ скликання № 26 від 

11.06.2020 року «Про встановлення розміру орендної плати за користування 

земельними ділянками в межах сіл Новоплатонівка та Шийківка на 2021 рік».   

3. Уповноважити Борівського селищного голову укласти договір 

оренди землі з гр. Вестерлі Ганною Іванівною, загальною площею 0,0516 га 

/кадастровий номер 6321055103:01:001:0009/, цільове призначення - 03.07 для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування 

нежитлової будівлі( магазину), що розташована в с. Шийківка, по вул. 

Центральна, на території Борівської селищної ради, строком на 10 (десять) 

років. 

4. Гр. Вестерлі Ганні Іванівні провести державну реєстрацію 

договору оренди землі в державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. 

5.  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  
 


