
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури території Гірської сільської 

ради 

 

З метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури території  Гірської сільської  ради, відповідно до 

статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити для забудовників об’єктів містобудування розмір пайової участі 

у розвитку інфраструктури території  Гірської сільської ради в розмірі: 

- до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для 

нежитлових будівель та споруд; 

- до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових 

будинків. 

2. Затвердити нормативи для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта 

на території  Гірської сільської ради у розмірі вартості за 1 кв.м: 

- для житлових будинків - 8500,00 ( вісім тисяч п’ятсот) гривень; 

- для нежитлових будівель та споруд - 7000,00 (сім тисяч) гривень. 

3. Затвердити Положення про пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури території Гірської сільської 

ради. 

 4. Затвердити форму договору про пайову участь замовника у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури території 



Гірської сільської ради з розрахунком величини пайової участі та графіком 

внесення коштів. 

5. Рішення Гірської сільської ради  від 18.05.2012р. № 504-23-VІ  «Про пайову 

участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в с. 

Гора» вважати таким, що втратило чинність. 

6. Зобов’язання про сплату пайової участі прийняті до затвердження даного 

положення виконуються в порядку визначеному попереднім положенням. 

7. Дане рішення повинне бути оприлюднене на офіційному сайті Гірської 

сільської ради в 10- денний термін з дня його прийняття. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.  

 

 с. Гора 

25 лютого 2016 року 

№  163-5-VІІ 

 

Сільський голова                                       Дмитрів Р.М. 

 

 


