
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 9 земельних ділянок у користування на умовах 

довгострокової оренди (строком на 49 років) для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в с. Гора 
 

Розглянувши клопотання ПрАТ «Київобленерго» про надання земельних 
ділянок у користування на умовах оренди від 27.03.2019 року, відповідно до ст. 
ст. 12, 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 ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 
довгострокової оренди терміном на 49 (сорок дев»ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії, під 8 опорами ПЛЗ-10Кв, та ТП-
10/0,4Кв, загальною орієнтовною площею 0,0069 га, (0,0022га під ТП -10/0,4 Кв 
та 5 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка 0,0007 га, 2 земельні 
ділянки по 0,0010 га під опорами) по вул. Шевченка в с. Гора, Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області.  

2. Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
на умовах довгострокової оренди 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 оренди терміном на 49 (сорок дев»ять ) років погодити 
відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України. 

4. Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України «Про 
державний земельний кадастр». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та екології. 
 

 

 с. Гора 

від 02 травня 2019 року   
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