
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебувають у 
власності гр. Єраносян Павла Оганесовича із земель для ведення 
особистого селянського господарства на землі для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

 
Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 12, 20, 123, 118 та розділу Х «Перехідні положення»  
Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. 
Єраносян Павла Оганесовича  із земель для ведення особистого селянського 
господарства на  землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, площею 0,4810 га, кадастровий номер 
(3220883201:01:002:0137), що перебуває у власності гр. Єраносяну Павлу 
Оганесовичу   із земель для ведення особистого селянського господарства, на  
землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) с. Гора, вул. Бориспільській на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва земельної ділянки, що є власністю гр. Єраносяну Павлу 
Оганесовичу площею 0,4810 га, кадастровий номер (3220883201:01:002:0137), 
щодо зміни цільового призначення з земель для ведення особистого 



селянського господарства, на  землі для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для 
здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 
прибутку,  за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. 
Бориспільській, в сумі 26130,00 грн. (Двадцять шість тисяч сто тридцять 
грн. 00 коп.) 

3. Змінити гр. Єраносяну Павлу Оганесовичу  цільове призначення 
земельної ділянки площею 0,4810 га, кадастровий номер 
(3220883201:01:002:0137) в с. Гора, по вул. Бориспільській,  Бориспільського 
району Київської області, яка перебувала у її власності для ведення особистого 
селянського господарства, установивши нове призначення цієї ділянки: на  
землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). 

4. Земельну ділянку зареєструвати згідно чинного законодавства.  
5. Доручити Відділу у Бориспільському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Київської області внести зміни в земельно-кадастрову 
документацію. 

6. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на постійну  
комісію сільської   ради   з  агропромислового комплексу, земельних питань та 
екології. 

 
с. Гора 
від 19 березня 2020 року 
№ 1775-89-VІI 
 
 
Сільський голова         Р.М. Дмитрів 
 


