
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XХ сесії  VІІІ скликання 

    

 від 16 грудня 2021 року № 258 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) контур 9 – земельні 

частки (паї) № 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 

121, 122, 126 та № 133, угіддя – пасовища, 

для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Борівської селищної ради та 

передачу у власність земельні ділянки гр. 

Рибас С.М., гр. Рибасу В.І., гр. Северін Л.В., 

гр. Северину В.М., гр. Северіну О.М., гр. 

Грабар М.О., гр. Бухало К.М., гр. Бухалу 

Г.С., гр. Перевозник Н.М., гр. Каленику 

О.М., гр. Каленик Н.Я., гр. Хомчику В.П., 

гр. Косогову О.М., гр. Старікову О.О., гр. 

Толоконніковій А.Ф., гр. Шило М.М., гр. 

Шилу О.П., гр. Солоколову В.І. та гр. 

Старіковій Г.М. 

 

Розглянувши заяви гр. Рибас Світлани Миколаївни, мешканки смт. 

Ківшарівка, буд. 2, кв. 44, Харківської області, гр. Рибаса Володимира 

Івановича, мешканця смт. Ківшарівка, буд. 2, кв. 44, Харківської області, гр. 

Северін Лідії Василівни, мешканки с. Чернещина, вул. Перемоги, буд. 4, 

Харківської області, гр. Северина Валерія Миколайовича, мешканця с. 

Чернещина, Харківської області, гр. Северіна Олександра Миколайовича, 

мешканця с. Чернещина, вул. Степова, буд. 2, Харківської області, гр. Грабар 

Маргарити Олексіївни, мешканки с. Степове, вул. Франка Івана, буд. 12, 

Харківської області, гр. Бухало Клавдії Миколаївни, мешканки с. Чернещина, 

Харківської області, гр. Бухала Григорія Степановича, мешканця с. 



Чернещина, вул. Перемоги, буд. 23, Харківської області, гр. Перевозник 

Наталії Миколаївни, мешканки м. Ізюм, вул. Ілліча, буд. 43, Харківської 

області, гр. Каленика Олександра Миколайовича, мешканця с. Пролетарка, 

Харківської області, гр. Каленик Ніни Яковлівни, мешканки с. Степове, вул.. 

Лесі Українки, буд. 8, Харківської області, гр. Хомчика Валерія Петровича, 

мешканця с. Чернещина, вул. Молодіжна, буд. 24, Харківської області, гр. 

Косогова Олексія Марковича, мешканця с. Чернещина, вул. Молодіжна, буд. 

40, Харківської області, гр. Старікова Олексія Олексійовича, мешканця с. 

Чернещина, Харківської області, гр. Толоконнікової Антоніни Федотівни, 

мешканки с. Чернещина, вул. Шкільна, буд. 1, Харківської області, гр. Шило 

Марії Миколаївни, мешканки с. Пролетарка, Харківської області, гр. Шила 

Олексія Пилиповича, мешканця с. Чернещина, вул. Шкільна, буд. 25, 

Харківської області, гр. Соколова Володимира Івановича, мешканця с. 

Чернещина, вул. Молодіжна, буд. 44, Харківської області та гр. Старікової 

Ганни Михайлівни, мешканки с. Чернещина, Харківської області, про 

затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність 

земельні ділянки – земельні частки (паї), угіддя - пасовища, за рахунок 

земель реформованого КСП «Новий шлях» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташовані на території Борівської 

селищної ради, керуючись ст. 12, ст. 81, ст. 186, розділ X п. 21 “Перехідні 

положення” 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", ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Проект землеустрою 

щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого КСП 

«Новий шлях», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованих за межами населених пунктів на території Борівської селищної 

ради Харківської області, виготовлену ФО-П Ткаченко Г.О.    

2. Передати у власність земельні ділянки – земельні частки (паї) 

наступним громадянам: 

2.1. гр. Рибас Світлані Миколаївні у власність земельну ділянку № 96 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,6934 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0297/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.2. гр. Рибасу Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку № 

97 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,6714 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0284/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 



2.3. гр. Северін Лідії Василівні у власність земельну ділянку № 98 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – пасовища) 

площею 0,6552 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0295/, розташовану 

на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.4. гр. Северину Валерію Миколайовичу у власність земельні ділянки: 

№ 100 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,6995 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0287/ та 

№ 101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7291 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0299/, 

розташовані на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.5. гр. Северіну Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку № 102 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(угіддя – пасовища) площею 0,7746 га /кадастровий номер 

6321084500:02:003:0296/, розташовану на території Борівської селищної ради 

Харківської області; 

2.6. гр. Грабар Маргариті Олексіївні у власність земельну ділянку № 103 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7751 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0289/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.7. гр. Бухало Клавдії Миколаївні у власність земельну ділянку № 108 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7973 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0303/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.8. гр. Бухалу Григорію Степановичу у власність земельну ділянку № 

109 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 1,2907 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0292/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.9. гр. Перевозник Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку № 

110 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,8256 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0294/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.10. гр. Каленику Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку № 111 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(угіддя – пасовища) площею 0,7750 га /кадастровий номер 

6321084500:02:003:0307/, розташовану на території Борівської селищної ради 

Харківської області; 

2.11. гр. Каленик Ніні Яковлівні у власність земельну ділянку № 112 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – пасовища) 

площею 1,1710 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0290/, розташовану 

на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.12. гр. Хомчику Валерію Петровичу у власність земельну ділянку № 

113 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,8445 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0285/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 



2.13. гр. Косогову Олексію Марковичу у власність земельні ділянки: № 

114 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7972 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0291/ та 

№ 116 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,6105 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0298/, 

розташовані на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.14. гр. Старікову Олексію Олексійовичу у власність земельну ділянку 

№ 117 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,6498 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0300/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.15. гр. Толоконніковій Антоніні Федотівні у власність земельну 

ділянку № 118 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(угіддя – пасовища) площею 1,1113 га /кадастровий номер 

6321084500:02:003:0118/, розташовану на території Борівської селищної ради 

Харківської області; 

2.16. гр. Шило Марії Миколаївні у власність земельну ділянку № 121 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – пасовища) 

площею 1,3863 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0293/, розташовану 

на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.17. гр. Шилу Олексію Пилиповичу у власність земельну ділянку № 122 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7751 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0302/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.18. гр. Соколову Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку 

№ 126 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,9349 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0305/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області; 

2.19. гр. Старіковій Ганні Михайлівні у власність земельну ділянку № 

133 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя – 

пасовища) площею 0,7640 га /кадастровий номер 6321084500:02:003:0306/, 

розташовану на території Борівської селищної ради Харківської області. 

3. Громадянам зареєструвати речові права на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Попередити гр. Рибас С.М., гр. Рибаса В.І., гр. Северін Л.В., гр. 

Северина В.М., гр. Северіна О.М., гр. Грабар М.О., гр. Бухало К.М., гр. 

Бухала Г.С., гр. Перевозник Н.М., гр. Каленика О.М., гр. Каленик Н.Я., гр. 

Хомчика В.П., гр. Косогова О.М., гр. Старікова О.О., гр. Толоконнікову А.Ф., 

гр. Шило М.М., гр. Шила О.П., гр. Соколова В.І. та гр. Старікову Г.М.  щодо 

неухильного дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони земель, 

а саме вимог ст. 35, 37 Закону України «Про охорону земель»: 

 проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, 

які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; 

 підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 

землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і 



техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на 

ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо; 

 на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо вирощування певних сільськогосподарських культур, 

застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих 

агротехнічних операцій та розорювання сіножатей, пасовищ; 

 забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим 

призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на 

земельну ділянку. 

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   

 


