
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про скасування рішень Гірської сільської ради №№ 1296-54-VI, 1297-54-

VI, 1298-54-VI, 1299-54-VI, 1300-54-VI, 1301-54-VI, 1302-54-VI, 1303-54-VI, 

1304-54-VI, 1305-54-VI. 

 

 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології від «27» січня 

2016 року, з метою запобігання посиленню соціальної напруги та приведення 

рішень Гірської сільської ради та містобудівної документації до вимог 

Закону, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. 

№555, Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 16 листопада 2011 р.№290, Гірська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Скасувати рішення Гірської сільської ради від 26 березня 2015 року: 

1.1. №1296-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Хомишинець О. В. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району Київської області»; 

 

1.2. №1297-54-VI «Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Зелізник К. В. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району Київської області»; 

 

1.3. №1298-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 



власності на земельну ділянку гр. Чудійовичу Володимиру 

Ярославовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна 

Бориспільського району Київської області»; 
 

1.4. №1299-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Ємельянова Аліні Василівні для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 

 

1.5. №1300-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Шкурін Михайло Михайлович для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 

 

1.6. №1301-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Цікра Євген Григорович для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 

 

1.7. №1302-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Осадчук Катерина Сергіївна для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 
 

1.8. №1303-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Мельниченко Олександрі Валеріївні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 
 

1.9. №1304-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Бегдай Артем Матвійович для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області»; 
 



1.10.  №1305-54-VI«Про надання дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Яремов Анатолій Васильович для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Гора по вул. Пушкіна Бориспільського району 

Київської області» 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. 

 

             

        

Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  

 

 

 

с. Гора 

від 28 січня 2016 року 

№   141-4-VІІ       


