
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про надання дозволу ТОВ «Баланс» на розробку проекту землеустрою, 

щодо передачі Товариству земельної ділянки на умовах довгострокової оренди 

згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного кодексу України без проведення 

земельних торгів (для будівництва обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства) строком на 49 років, для будівництва заїзду виїзду з місцевим 

проїздом уздовж автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський. 

Розглянувши клопотання ТОВ «Баланс» про надання дозволу Товариству 

на розробку проекту землеустрою, щодо передачі земельної ділянки на умовах 

довгострокової оренди у користування на умовах оренди довгострокової 

оренди строком на 49 років від 10.09.2018 року, відповідно ст. 134, п 2 абзац 12 

земельного кодексу України без проведення земельних торгів ст. ст. 122, 123, 

124, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 7, ст. 288 Податкового кодексу 

України, Закону України «про оренду землі», ст. 26, 33, 42 п. 34, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А 

1. Надати дозвіл ТОВ «Баланс» на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення  земельної ділянки  орієнтовною площею 0,20 га (остаточний розмір 

визначити проектом землеустрою) на умовах довгострокової оренди (для 

будівництва обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства) строком на 49 

років, для будівництва заїзду виїзду з місцевим проїздом уздовж автомобільної 

дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський. 

2. Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на умовах довгострокової  терміном на 49 (сорок дев’ять) років замовити в 

організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 

довгострокової  терміном на 49 (сорок дев’ять) років погодити відповідно до 

ст. 186-1 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та екології. 
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