
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про передачу земельної ділянки в довгострокову оренду гр. Арзуманян 

Наталії Сергіївні  (строком на 49 років),  для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілу газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання очищення та розподілу води),  в с. Гора,  Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області 
 
Розглянувши клопотання гр. Арзуманян Наталії Сергіївни від 19.05.2020         

року  про передачу земельної ділянки в оренду (строком на 49 років), земельної 
ділянки, для розміщення та  експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд  технічної інфраструктури (виробництво та розподілу газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілу води), 
враховуючи  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-
3219186972020, Витяг із технічної документації про нормативну оцінку від 
06.05.2020 року,  ст.ст. 12, 76, 79-ˡ,96, 134  Земельного кодексу України, ст. 8 
Закону про оренду землі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Гірська сільська рада  

                                        В И Р І Ш И Л А: 
  1. Передати гр. Арзуманян Наталії Сергіївні у користування на умовах 

оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років,  земельної ділянки площею 0,0431га, з 
кадастровим номером 3220883201:01:005:0279, для  розміщення та  експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури 
(виробництво та розподілу газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 
очищення та розподілу води), в с. Гора, на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

2. Встановити річну орендну плату у розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити Гірському сільському голові укласти договір оренди земельної 
ділянки, згідно даного рішення. 

4. Право оренди земельної ділянки зареєструвати відповідно до вимог 
чинного законодавства. 



5. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. 
 
 
с. Гора 
від 18 червня 2020 року 
№ 1832-92-VІІ    

 
 

Сільський голова                                                                                    Р.М.Дмитрів 
          
 

 
 


