
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для існуючого 

кладовища) по вул. Мічуріна в с. Гора Бориспільського району Київської 

області. 
 

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 12, 40, 118 та розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для розташування 

існуючого кладовища) вул. Мічуріна в с. Гора Бориспільського району 

Київської області, Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність Гірській сільській раді для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для розташування існуючого кладовища) вул. 

Мічуріна с. Гора Бориспільського району Київської області.                                                                   

2. Передати у комунальну власність Гірській сільській раді земельну 

ділянку площею 0,1983 га кадастровий номер 3220883201:01:011:0123 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для 

розташування існуючого кладовища) вул. Мічуріна в с. Гора Бориспільського 

району Київської області.                                                                

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 

власність Гірській сільській раді для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для розташування існуючого кладовища) вул. 

Мічуріна в с. Гора Бориспільського району Київської області передати на 

постійне зберігання до архіву управління Держгеокадастру у Бориспільському 

районі Київської області. 

4. Доручити управлінню Держгеокадастру у Бориспільському районі 

Київської області внести зміни в земельно-кадастрову документацію. 

5. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку для та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для розташування 

існуючого кладовища) вул. Мічуріна с. Гора Бориспільського району Київської 



області, у відділі реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного 

управління юстиції Київської області. 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської   ради   з  питань благоустрою населених пунктів, земельних питань та 

екології. 

 

с. Гора 

29  вересня  2016 року 

№  471-21-VІ 

 

 

Сільський голова         Р.М. Дмитрів 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


