
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 3 січня 2006 року 

478-25-IV «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Гущі Анатолію Івановичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд вул. Бориспільська,77 в с. Гора Бориспільського району Київської 

області». 
 

Розглянувши заяву гр. Гущі А.І. щодо внесення змін до рішення Гірської 

сільської ради від 31 січня 2006 року 478-25-IV, керуючись ст. 12, 40, 116, 118, 

121 земельного кодексу України, п. 34, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши пропозиції постійної комісії з питань 

благоустрою населених пунктів, земельних питань та екології, сесія сільської 

ради, Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни до рішення сільської ради від 31січня 2006 року 478-25-IV 

«Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гущі Анатолію Івановичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, вул. 

Бориспільська,77 с. Гора Бориспільського району Київської області», а саме: 

1. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції: «1. Надати дозвіл гр. Гущі 

Анатолію Івановичу, на складання проекту із землеустрою щодо 

оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, вул. 

Бориспільська,77». 

2. Пункт 2 рішення викласти у такій редакції: «2. Роботи з розробки 

складання проекту із землеустрою щодо оформлення документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку, розпочати після 

укладання договору на їх виконання із організацією, що має відповідну 

ліцензію». 

3. Проект із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують 

право власності  на земельну ділянку, погодити з органом земельних 

ресурсів та органом архітектури і подати на затвердження до сільської 



ради. 

4.  Дію рішення від 31січня 2006 року 478-25-IV із змінами залишити в силі. 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та екології. 

 

30 червня 2016 року 

№   346-14-VІІ 

 

Сільський голова         Р.М. Дмитрів 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


