
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XХ сесії  VІІІ скликання 

    

 від 16 грудня 2021 року № 28 
 

Про внесення змін до рішення XI сесії 

Борівської селищної ради VIII скликання від 

04 червня 2021 року № 75 «Про надання 

дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами 

населених пунктів Борівської селищної ради 

для подальшої передачі у приватну власність 

гр. Хлібку М.І.» 

 

Розглянувши заяву гр. Хлібка Миколи Івановича вх. №Х-3529 від 

03.12.2021 року, мешканця с. Шийківка, вул. Центральна, буд. 90, 

Харківської області, про внесення змін до рішення XI сесії Борівської 

селищної ради VIII скликання від 04 червня 2021 року № 75 «Про надання 

дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами населених пунктів Борівської селищної ради для подальшої 

передачі у приватну власність гр. Хлібку М.І.» та враховуючи результати 

кадастрової зйомки, проведеної ФО-П Ніконов С.В., керуючись ст.ст. 26, 33, 

59 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 16.04.2020р. № 562, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п. 1 рішення XI сесії Борівської селищної ради VIII 

скликання від 04 червня 2021 року № 75 «Про надання дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами 

населених пунктів Борівської селищної ради для подальшої передачі у 

приватну власність гр. Хлібку М.І.» стосовно уточнення площі земельної 

ділянки, а саме замінити слова “орієнтовною площею 1,0000 га” на 

“орієнтовною площею 1,3025 га”. 



2. 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  

 


