
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради № 474-21-VII від 29 

вересня 2016 року «Про розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну власність для будівництва і 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування с. Гора вул. Центральна ,5 Бориспільського району 

Київської області» 

 

 

Відповідно до ст.ст. 12, 92, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, п. 34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 

Закону України «Про землеустрій», розглянувши звернення Дмитрів 

Р.М.,Гірської сільської ради 

 ВИРІШИЛА: 
Внести зміни до рішення сільської ради від 29 вересня 2016 року № 474-

21-VII «Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для будівництва і обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування с. Гора вул. Центральна, 5 

Бориспільського району Київської області», а саме: 

1. Назву рішення викласти в наступній редакції «Про надання дозволу 

Гірській сільській раді на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральна, 5, в с. Гора Бориспільського району Київської області» 

2. Текст рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Надати дозвіл Гірській сільській рада, на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування площею 0,8000 га по 

вул.. Центральній, 5. 

2. Гірській сільській раді розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  замовити у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із 

землеустрою відповідно до чинного законодавства та подати її на затвердження 

до сільської ради. 

3.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодити відповідно до ст. 186-1 

Земельного кодексу України. 



4. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на розгляд 

і затвердження до сесії Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та екології. 

     

с. Гора 

22 грудня 2016 року 

№  557-27-VІI 

 

Сільський голова                                                                          Р.М. Дмитрів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


